
Rozdział 16  

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW  
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PŁOCKU (zmiany na zielono)1 

§ 65. 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej  
w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających  
tę podstawę. 

4. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz 
uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i 
norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne 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 nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze 

i jak powinien się dalej uczyć;  
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

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

wychowawczej. 
6. 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 określonych w § 65h oraz 65k Statutu Zespołu; 

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

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, określonych w § 65h 
oraz 65k Statutu Zespołu; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) 
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania, określonych w § 65p Statutu Zespołu; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji  
o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

Przedstawianie wymagań  
§ 65a. 

1. Na pierwszej lekcji nauczyciel zapoznaje uczniów z programem nauczania, Przedmiotowymi 
Zasadami Oceniania (PZO), organizacją i zasadami bezpieczeństwa podczas zajęć oraz 
odnotowuje ten fakt w dzienniku jako temat (zapis: „Zapoznanie z programem nauczania i 
PZO”.   
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2. Omawiając szczegółowe warunki i sposób oceniania, zawarte w Przedmiotowych Zasadach 
Oceniania, nauczyciel informuje uczniów o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych, 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. 

Obowiązki wychowawcy 
§ 65b. 

1. Na pierwszym zebraniu z rodzicami w terminie do 30 września wychowawca oddziału wręcza 
rodzicom (prawnym opiekunom) wygenerowane z dziennika elektronicznego loginy i hasła 
dostępu. Ponadto wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o postanowieniach 
Statutu Zespołu dotyczących warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego uczniów w ZST 
w Płocku, a w szczególności o: 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 
3) warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,  
4) przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów. 

2. Wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym, a  na przygotowanej liście 
rodzic (prawny opiekun) podpisem i datą poświadcza, że został zaznajomiony. Wychowawca 
przechowuje tę listę w „Teczce wychowawcy”, którą zakłada do przechowywania różnych 
dokumentów. Wychowawca informuje również o miejscach przechowywania Statutu Zespołu i 
innych dokumentów wskazując, że dokumenty w wersji papierowej dostępne są w bibliotece 
szkolnej, a w wersji elektronicznej na stronie szkoły: www.zstplock.pl.  

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 wychowawca przekazuje również uczniom na pierwszej 
lekcji przedmiotu Godzina z wychowawcą. Fakt ten odnotowuje w dzienniku elektronicznym 
jako temat, stosując zapis „Zapoznano uczniów z ocenianiem wewnątrzszkolnym”. Na 
przygotowanej liście wychowawca zbiera podpisy uczniów wraz z datą. Llista przechowywana 
jest w „Teczce wychowawcy”. 

4. Wychowawca oddziału ma obowiązek przeprowadzenia co najmniej 4 zebrań z rodzicami w 
roku szkolnym. 

5. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i trudnościach ucznia w nauce, 
jego zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach odbywa się na bieżąco za pomocą 
dziennika elektronicznego, do którego rodzice uczniów mają dostęp. Ponadto może odbywać 
się w następujących formach:  
1) bezpośrednio podczas spotkań z rodzicami w szkole;  
2) w trakcie rozmowy bezpośredniej lub rozmowy telefonicznej;  
3) pisemnie, listem poleconym;  
4) za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

6. Przy każdej zaistniałej potrzebie nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub 
wychowawca oddziału powiadamiają rodziców o postępach i trudnościach w nauce lub 
zachowaniu ucznia albo o szczególnych jego uzdolnieniach wg wybranego przez siebie 
sposobu przekazywania informacji. Fakt przekazania informacji rodzicom (prawnym 
opiekunom) oraz tematykę zebrania odnotowuje się w dzienniku.  

7. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek kontaktowania się z wychowawcą oraz 
uczestniczeniu w zebraniach.   

8. Wychowawca ma obowiązek systematycznego analizowania przyczyn nieobecności uczniów  
w szkole i ich usprawiedliwiania oraz liczenia frekwencji uczniów na zajęciach do 10 dnia 
następnego miesiąca. 

9. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek regularnego logowania się do dziennika 
elektronicznego i kontrolowania postępów w nauce i zachowaniu swojego dziecka oraz 
czytania wiadomości od dyrekcji, wychowawcy oddziału  oraz innych nauczycieli i 
pracowników ZST,  usprawiedliwić nieobecność dziecka w ciągu 7 dni kalendarzowych od 
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powrotu dziecka do szkoły. Po tym terminie nie ma możliwości usprawiedliwiania zaległych 
nieobecności. Usprawiedliwieniem może być zwolnienie lekarskie lub pisemne zwolnienie od 
rodzica oddane wychowawcy. Nie ma możliwości usprawiedliwiania nieobecności za pomocą 
dziennika elektronicznego. Uczeń pełnoletni, który utrzymuje się samodzielnie (nie mieszka z 
rodzicami, nie pozostaje na ich utrzymaniu) - usprawiedliwia swoje nieobecności tylko za 
pomocą zwolnienia lekarskiego dostarczonego do wychowawcy oddziału w terminie do 7 dni 
kalendarzowych od powrotu do szkoły. W wyjątkowym przypadku możliwe jest 
usprawiedliwienie nieobecności na podstawie oświadczenia ucznia z prośbą 
o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych (np. załatwienie sprawy urzędowej). 
Decyzja o usprawiedliwieniu należy do wychowawcy oddziału. 

10. Planowaną nieobecność ucznia w celu reprezentowania szkoły lub udziału w zgrupowaniu 
wychowawca oddziału, nauczyciel, opiekun, trener lub kierownik wycieczki zaznacza jako 
zwolniony w dzienniku elektronicznym najpóżniej godzinę przed zajęciami danego ucznia. Nie 
ma możliwości zaznaczenia zwolnienia po rozpoczęciu zajęć. Zwolnienie takie traktowane jest 
jako obecność ucznia na zajęciach.  

 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla indywidualnych możliwości ucznia 

§ 65c. 

1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych  
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz  możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 
opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów;  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 
orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1–3, który objęty jest pomocą 

psychologiczno pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 
podstawie tej opinii. 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki  
i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 
wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 
ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

4. W przypadku, gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru 
przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący zajęcia 
wychowania fizycznego w formie klasowo- -lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z 
zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zaję- cia w formie klasowo-
lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w 
formie do wyboru przez ucznia. 

 
Zwolnienia z zajęć 

§ 65d. 

1. Dyrektor zwalnia ucznia z aktywnego uczestnictwa w zajęciach komputerowych, informatyki na 
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Dyrektor zespołu zwalnia ucznia z 
wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na 



podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia 
ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

3.  Dyrektor, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii/orzeczenia 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 
drugiego języka obcego nowożytnego. 

4. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 3, posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka 
obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze 
względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane 
kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym 
etapie edukacyjnym,  

7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawności sprzężone inne niż upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym lub niepełnosprawności sprzężone może być zwolniony przez dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części, 
na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

8.  Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, który przystępuje do części trzeciej egzaminu 
gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego 
kontynuował w gimnazjum, jest zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu z tego 
języka na poziomie rozszerzonym. Uczeń ten może przystąpić do egzaminu z tego języka na 
poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców. 

9. Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego. 

10. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa 
kształcenia w zawodach przewiduje naukę języka migowego, zwalnia z realizacji tych zajęć 
ucznia niewidomego lub słabowidzącego.  

11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki języka migowego w dokumentacji przebiegu nauczania 
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” 

 
Ocenianie 

§ 65e. 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić podając następujące informacje: co uczeń umie, czego nie opanował oraz 
zakres wiedzy i umiejętności do uzupełnienia. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 
ucznia są przechowywane do końca roku szkolnego i na wniosek ucznia lub jego rodziców 
(prawnych opiekunów) mogą być im udostępnione do wglądu w terminie uzgodnionym  
z nauczycielem.  

4. Bieżące ocenianie winno być dokonywane systematycznie.  
5. Uczeń powinien być oceniany za różne formy pracy. Formami pracy ucznia podlegającymi 

ocenie mogą być: 
1) prace kontrolne (klasówki, sprawdziany, testy, testy kontrolne, prace sprawdzające, prace 

klasowe, testy egzaminacyjne, arkusze egzaminacyjne, wypracowania, prace pisemne); 
2) kartkówki; 
3) aktywność i praca na lekcji;  



4) odpowiedź ustna; 
5) praca domowa (referaty, zadania, ćwiczenia, prezentacje, projekty, samodzielnie 

przygotowane wystąpienia, itp.); 
6) projekty (techniczne, graficzne, informatyczne) i rysunki techniczne; 
7) prowadzenie zeszytu przedmiotowego;  
8) udział w zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań, konkursy, olimpiady); 
9) osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach; 
10) praca własna ucznia na zajęciach praktycznych w warsztatach oraz na zajęciach typu - 

pracownia pracowniach przedmiotowych; 
11) dodatkowe elementy wynikające ze specyfiki przedmiotu. 

6. Kartkówka powinna obejmować materiał nie szerszy niż 3 ostatnie tematy. O kartkówce uczeń 
nie musi być wcześniej informowany. Kartkówka nie powinna trwać dłużej niż 15 - 20 minut  
(z przedmiotów informatycznych oraz informatyki - do 45 minut, gdy wymagana jest praca przy 
komputerze).  

 
Prace kontrolne 

§ 65f. 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania uczniów o pracy kontrolnej (klasówka, 
sprawdzian, test, test kontrolny, praca sprawdzająca, praca klasowa, test egzaminacyjny, arkusz 
egzaminacyjny, wypracowanie, praca pisemna)  co najmniej tydzień przed jej przeprowadzeniem 
oraz do wpisania tej informacji w dzienniku.  

2. Wszystkie prace kontrolne oraz kartkówki powinny być ocenianie procentowo, wg skali przyjętej 
w § 65h ust. 1. 

3. Czas trwania pracy kontrolnej nie powinien być dłuższy niż dwie godziny lekcyjne. 
4. Nauczyciel zobowiązany jest wpisywać do dziennika oceny z wszystkich prac kontrolnych. 
5. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia, nauczyciel wystawia ocenę 

niedostateczną.  

6. W jednym dniu w tym samym oddziale można przeprowadzić dwie prace kontrolne obejmujące 

większą partię materiału  (np. działu).  

7. W jednym tygodniu nie można przeprowadzić więcej niż trzy prace kontrolne. W oddziałach 
dzielonych na grupy - każda grupa może mieć cztery prace kontrolne. 

8. Nie obowiązuje tygodniowy limit na przeprowadzanie kartkówek.  
9. Termin oddania prac kontrolnych oraz kartkówek nie może być dłuższy niż 14 dni 

kalendarzowych.  
 

Obowiązki uczniów 
§ 65g.  

1. Uczniowie mają obowiązek przystąpienia do pracy kontrolnej w terminie wyznaczonym przez 
nauczyciela.  

2. Nieusprawiedliwioną nieobecność na pracy kontrolnej uznaje się za odmowę napisania 
zapowiedzianej pracy. W takim przypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

3. Uczniowi, który był nieobecny na pracy kontrolnej z przyczyn usprawiedliwionych, nauczyciel 
wstawia „Nb”, a zwolnionemu w celu reprezentowania szkoły lub udziału w konkursie wpisujemy 
„K” w rubryce ocen. W takim przypadku nauczyciel wyznacza uczniowi inny termin napisania 

pracy tak, aby nie zakłócić procesu nauczania pozostałych uczniów. Jeśli uczeń odmówi 
napisania pracy kontrolnej w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę niedostateczną zapisaną 
w dzienniku obok skreślonego zapisu Nb,1 lub K,1.  

4. Uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości z pracy kontrolnej, z której uzyskał ocenę 
niedostateczną. Nauczyciel celem sprawdzenia stopnia opanowania materiału może dla tych 
uczniów wyznaczyć kolejny termin napisania pracy pisemnej tak, aby nie zakłócić procesu 
nauczania pozostałych uczniów. Uzyskana ocena otrzymuje tę samą wagę (o której mowa w § 
65i ust. 11) i odnotowana jest w dzienniku w kolejnej kolumnie ze stosownym opisem.  

5. Jeśli uczeń nie odda pracy domowej (np. zeszytu, rysunku, referatu, prezentacji, projektu, 
rysunku technicznego lub innej pracy) w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  



6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną lub był 
nieklasyfikowany zobowiązany jest uzupełnić wiedzę i umiejętności określone w programie 
nauczania. Nauczyciel celem sprawdzenia stopnia przyswojenia wiedzy i umiejętności z może 
wyznaczyć uczniowi termin oraz określić warunki poprawienia wynków klasyfikacji śródrocznej. 
Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym tworząc nową grupę ocen ze 
stosownym opisem.  

7. Szczegółowe wymagania edukacyjne i kryteria oceniania zawierają Przedmiotowe Zasady 
Oceniania.  

Oceny 
§ 65h. 

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

 

STOPIEŃ SKRÓT 
LITEROWY 

OZNACZENIE 
CYFROWE 

UZYSKANE PUNKTY W % NA PRACY 
PISEMNEJ I KARTKÓWCE 

celujący  

 

cel 

 

6 

 

95%-100% + wykazanie się 
dodatkowymi umiejętnościami  

bardzo dobry  bdb 5 91%-100%                 

dobry  db 4 75%-90%   

dostateczny  dst 3 56%-74%          

dopuszczający  dop 2 40%-55%          

niedostateczny  ndst 1 0%-39%                 

 
3. Dopuszcza się stosowanie znaków „+”  i „-” w bieżącym ocenianiu. Ocena niedostateczna jest 

bez znaku „-”.  
4. Ocenom bieżącym nadaje się wartości, na podstawie których w dzienniku elektronicznym liczone 

są średnie ważone oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne: 1 (1,00), 1+ (1,5), 2- (1,75), 2 
(2,00), 2+ (2,50), 3- (2,75), 3 (3,00), 3+ (3,50), 4- (3,75), 4 (4,00), 4+ (4,50), 5- (4,75), 5 (5,00), 
5+ (5,50), 6 (6,00). 

5. Oceny bieżące są wpisywane w kolumnach ze stosownym opisem. 
6. Każda kolumna zawiera tylko jedną ocenę – nie wolno skreślać oceny i wpisać oceny 

poprawionej obok. Ocena skreślona oznacza pomyłkę. 
7. Minimalna ilość ocen w okresie nie może być mniejsza niż 3 oceny, w tym na przedmiotach 

ogólnokształcących i teoretycznych, co najmniej jedna ocena w okresie powinna być uzyskana z 
pracy kontrolnej. 

8. W szkole policealnej warunkiem dopuszczenia do egzaminów semestralnych jest uzyskanie co 
najmniej oceny dopuszczającej z pracy kontrolnej. 

9. Ustala się następujące ogólne wymagania na poszczególne oceny: 

stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty 

przez nauczyciela w danym oddziale, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych z programu nauczania danego oddziału, proponuje rozwiązania nietypowe, 
rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela, 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych  
i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblach: wojewódzkim, regionalnym, 
ogólnopolskim, międzynarodowym, posiada inne porównywalne osiągnięcia, sukcesy; 

d) uzyskuje celujące oceny z prac kontrolnych. 

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym 

przez nauczyciela w danym oddziale, 
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  



c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach; 

stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował zakres wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania ujęte 

w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych) oraz  
w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania w sposób niepełny,  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 
teoretyczne i praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych), 

c) udziela odpowiedzi nieznacznie odbiegających od treści polecenia, nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji i prezentacji materiału; 

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane  

w podstawie programowej oraz w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, 
a) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych), 
b) częściowo realizuje sformułowane polecenie; 

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te  

nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 
przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych), 

b) z pomocą nauczyciela rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe  
o niewielkim stopniu trudności,  

c) polecenia realizuje fragmentarycznie, wymaga pomocniczych pytań, wskazówek  
i podpowiedzi nauczyciela; 

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu 

nauczania w danym oddziale, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają 
dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (z wyjątkiem uczniów klas programowo 
najwyższych), 

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, 
c) nie realizuje poleceń mimo pomocniczych pytań i podpowiedzi nauczyciela, nie potrafi 

prezentować, interpretować i opiniować materiału. 
 

Procedury oceniania 
§ 65i. 

1. Procedury oceniania stosowane przez nauczycieli uczących w tym samym oddziale, powinny 
być jednakowe i opracowane w ramach zespołów przedmiotowych. 

2. W sytuacjach losowych (wypadek, śmierć bliskiej osoby i innych przyczyn niezależnych od woli 
ucznia) dostosowuje się rytm i sposób oceniania do stanu psychofizycznego ucznia. 

3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję 
do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

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

5. Zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość 
uzyskiwania pełnej skali ocen. 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki  
i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. W przypadku 
wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 
ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

7. Uczniowie nie ćwiczący są obecni na lekcjach wychowania fizycznego i uczestniczą w lekcji  
w sposób wskazany przez nauczyciela.  

8. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną średnią ważoną wyliczoną w dzienniku 
elektronicznym z uwzględnieniem wag. 



9. Ustala się następujące rodzaje wag: 
 

WAGA OCEN FORMY PRACY 

3 - bardzo ważna  - praca kontrolna obejmująca większą partię materiału (jak w § 65e ust. 5, 
pkt. 1), 
- osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach, 

2 – ważna -  praca kontrolna obejmująca mniejszą partię materiału (jak w § 65e ust. 5, 
pkt. 1), 
- kartkówka, 
- odpowiedź ustna, 
- udział w zajęciach pozalekcyjnych (kołach zainteresowań), 
- projekty (techniczne, graficzne, informatyczne) i rysunki techniczne, 
- praca własna ucznia na zajęciach praktycznych oraz pracowniach 
przedmiotowych, 

1 – normalna - aktywność i praca na lekcji, 
- pracy domowa (jak w § 65e ust. 5, pkt. 5), 
- prowadzeniae zeszytu przedmiotowego. 

 
10. Za inne formy pracy podlegające ocenie, wynikające ze specyfiki nauczanego przedmiotu, wagi 

ustala nauczyciel. 
11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 65i. ust. 11, ustala się według 

następującej skali: 
 

Ocena średnia 
ważona wg dziennika 

Stopień 
Oznaczenie 

cyfrowe 

od 5,26 do 6,00 
celujący - ocenę ustala nauczyciel ze średniej ważonej lub 
po wykazaniu się przez ucznia dodatkowymi umiejętnościami 
osiągnięciami (w § 65i ust. 15) 

6 

od 4,91do 5,25 bardzo dobry  5 

od 4,51 do 4,90 ocenę dobry lub bardzo dobry ustala nauczyciel  

od 3,91 do 4,50 dobry  4 

od 3,51 do 3,90 ocenę dostateczny lub dobry ustala nauczyciel  

od 2,91do 3,50 dostateczny  3 

od 2,51 do 2,90 ocenę dopuszczający lub dostateczny ustala nauczyciel  

od 1,91 do 2,50 dopuszczający  2 

od 1,51 do 1,90 ocenę niedostateczny lub dopuszczający ustala nauczyciel  

od 1,00 do 1,50 niedostateczny  1 

 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna jest wystawiana na podstawie średniej ważonej rocznej. 

13. Ustalając śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną nauczyciel bierze pod uwagę m.in.: 

- poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 

- potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz  możliwości psychofizyczne ucznia, 

- indywidualne predyspozycje ucznia i ograniczenia,  

- wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków edukacyjnych, 

- motywacyjną funkcję oceny zachęcającą ucznia do dalszych postępów w nauce, 

- systematyczność pracy ucznia oraz systematyczny udział w pracach kontrolnych,  

- udział w konkursach, olimpiadach i zawodach. 
14. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną lub był 

nieklasyfikowany, zobowiązany jest uzupełnić wiedzę i umiejętności określone w programie 
nauczania. Nauczyciel celem sprawdzenia stopnia przyswojenia wiedzy i umiejętności może 
wyznaczyć uczniowi termin oraz określić warunki poprawienia wyników klasyfikacji śródrocznej. 



Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym, tworząc nową grupę ocen ze 
stosownym opisem.   

15. Ustalając śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną na poziomie celującym nauczyciel bierze pod uwagę 
osiągnięcia ucznia w konkurach lub zawodach sportowych:  
1) uczeń, który osiągnął wybitne sukcesy sportowe o zasięgu regionalnym, krajowym lub 

międzynarodowym, uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 
i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych 
zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną;  

2) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć 
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną;  

3) uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 
uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych 
zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

16. Wystawiając ocenę celującą uczniowi, który spełnia kryteria w ust. 15 nauczyciel zakłada 
ostatnią kolumnę ocen z opisem „Finalista /laureat zawodów/konkursu …” podając rangę tego 
wydarzenia. 
 

Ocena zachowania 
§ 65j. 

1. Celem oceny zachowania jest:  

1) motywować ucznia do pracy nad sobą i do pracy nad poprawą zachowania; 

2) wpływać na funkcjonowanie ucznia w grupie rówieśniczej; 

3) określić normy i kryteria zachowania. 
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać w szczególności : 

1) frekwencję na zajęciach; 
2) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
3) kulturę osobistą; 
4) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
5) podejmowanie działań na rzecz oddziału, szkoły, kolegów; 
6) okazywanie szacunku innym osobom; 
7) punktualność; 
8) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
9) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
10) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
11) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

3. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania 
§ 65k. 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 
1) wzorowe – wz; 
2) bardzo dobre – bdb;  
3) dobre – db; 
4) poprawne – pop;  
5) nieodpowiednie – ndp;  
6) naganne –ng. 

2. Przy wystawianiu śródrocznej i rocznej oceny zachowania wychowawca powinien kierować się 
niżej podanymi kryteriami, jeśli nie zachodzą okoliczności uzasadniające zastosowanie 
indywidualnych kryteriów oceny zachowania ucznia, wynikających z przypadków losowych lub 
jego sytuacji życiowej. 



 

Wzorowa 
(wz) 

Bardzo dobra  
(bdb) 

Dobra 
(db) 

Poprawna 
(pop) 

Nieodpowiedni
a (ndp) 

Naganna   
(ng) 

10 godz. 
nieusprawiedli-
wionych 
 
Brak uwag w 
dzienniku,  
 
 
Bardzo wysoki 
poziom kultury 
osobistej 

20 30 godz. 
nieusprawiedliwio
-nych 
 
2  maksymalnie 3 
uwagi w 
dzienniku,  
 
Wysoki poziom 
kultury osobistej 

40 50 godz. 
nieusprawiedliw
io-nych 
 
5 maksymalnie 
6 uwag w 
dzienniku 
 
Właściwy  
poziom kultury 
osobistej  

70  godz. 
nieusprawied
liwionych 
 
Więcej niż 5 
maksymalnie 
10 uwag 
 
Wystarczając
y poziom 
kultury 
osobistej 

100 godzin 
nieusprawiedli-
wionych 
 
10 uwag i 
więcej Powyżej 
10 uwag 
 
Niski poziom 
kultury osobistej 

130  godzin 
nieusprawiedli
-wionych 
 
Wiele uwag w 
dzienniku 
Powyżej 25 
uwag 
Brak kultury 
osobistej 

Postępuje 
zgodnie z 
zasadami Statutu 
Zespołu 

Postępuje 
zgodnie z 
zasadami Statutu 
Zespołu 

Postępuje 
zgodnie z 
zasadami 
Statutu Zespołu 

Czasami  nie 
przestrzega 
zasad   
Statutu 
Zespołu 

Regularnie 
łamie 
postanowienia 
Statutu Zespołu 

Drastycznie 
narusza 
postanowienia 
Statutu 
Zespołu 

Sumiennie 
wypełnia 
obowiązki 
szkolne 
(wykazuje duże 
zainteresowanie 
nauką) 

Właściwie 
wywiązuje się z 
obowiązków 
szkolnych (nosi 
zeszyty, 
podręczniki, 
przybory szkolne) 

Należycie  
wywiązuje się z 
obowiązków 
szkolnych 

Czasami nie 
wywiązuje 
się z 
obowiązków  
Szkolnych 

Często  nie 
wywiązuje się z 
obowiązków 
szkolnych 

Nie wywiązuje 
się z 
obowiązków 
szkolnych 

Podejmuje  
działania na 
rzecz: szkoły, 
oddziału, 
kolegów, 
środowiska 
lokalnego 
(wolontariat, 
WOPR, OSP, 
inne), bierze 
udział w 
konkursach 
 

Podejmuje  
działania na 
rzecz: szkoły, 
oddziału, 
kolegów, 
środowiska 
lokalnego 
(wolontariat, 
WOPR, OSP, 
inne), bierze 
udział w 
konkursach 

Podejmuje  
działania na 
rzecz: szkoły, 
oddziału, 
kolegów, 
środowiska 
lokalnego 
(wolontariat, 
WOPR, OSP, 
inne), ale 
wymaga zachęty 
ze strony 
nauczyciela 

Jest mało 
aktywny w 
działalności 
na rzecz 
oddziału i 
szkoły 
 

Uchyla się od 
działalności na 
rzecz oddziału i 
szkoły 
 

Odmawia  
wszelkich 
działań na 
rzecz oddziału 
i szkoły 

Okazuje 
szacunek innym 
osobom  

Okazuje 
szacunek innym 
osobom 

Zazwyczaj 
okazuje 
szacunek innym 
osobom 

Czasami nie 
okazuje 
szacunku 
innym 
osobom 

Ignoruje prawa 
innych osób 

Nie respektuje 
/narusza 
prawa innych 
osób 

Nosi strój 
stosownie do 
okoliczności 
(uroczystości 
szkolne i na co 
dzień) 

Nosi strój 
stosownie do 
okoliczności 
(uroczystości 
szkolne i na co 
dzień) 

Nosi strój 
stosownie do 
okoliczności 
(uroczystości 
szkolne i na co 
dzień) 

Zazwyczaj 
nosi strój 
stosownie do 
okoliczności 
(uroczystości 
szkolne i na 
co dzień) 

Często nie  nosi 
stroju stosownie 
do okoliczności 
(uroczystości 
szkolne i na co 
dzień), nosi 
strój 
zachęcający do 
przejawiania 
negatywnych 
zachowań tj. 

Mimo 
upomnień nie 
nosi stroju 
stosownie do 
okoliczności, 
nosi strój 
zachęcający 
do 
przejawiania 
negatywnych 
zachowań tj. 



używania 
narkotyków, 
nienawiści na 
tle rasowym, 
religijnym, 
obrażający 
uczucia innych 

używania 
narkotyków, 
nienawiści, 
obrażający 
uczucia innych  

Jest punktualny Jest punktualny Zdarzają się 
spóźnienia 

Czasami 
zdarzają się 
spóźnienia 

Często zdarzają 
się spóźnienia 

Regularnie 
zdarzają się 
spóźnienia 

Inicjuje pomoc 
potrzebującym 

Chętnie pomaga 
potrzebującym 

Nie dokucza 
innym 

Czasami 
dokucza 
innym 

Często dokucza 
innym 

Prześladuje 
słabszych 

Zasady wystawiania oceny zachowania  

§ 65l. 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po 
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia  

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania odnotowana jest w dzienniku na stronie 
„Ocena zachowania”. 

3. Przy ustalaniu rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania uwzględnia się:  
1) frekwencję w II okresie oraz śródroczną ocenę klasyfikacyjną  
2) stopień spełnienia przez ucznia warunków uzyskania oceny zachowania wyższej  

od przewidywanej, o których mowa w § 65o. ust. 5-7. 
4. Uczeń, który w klasyfikacji śródrocznej uzyskał ocenę naganną z zachowania może w wyniku 

klasyfikacji rocznej otrzymać ocenę zachowania co najwyżej poprawną, po uwzględnieniu 
zachowania ucznia i jego poprawy.   

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na 
jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej. 

6. Wychowawca na posiedzeniu Rady Pedagogicznej uzasadnia najniższą naganną ocenę 
zachowania. 

Klasyfikacja  
§ 65m. 

1. W roku szkolnym przeprowadza się klasyfikację śródroczną, roczną (semestralną) i końcową, a 
rok szkolny składa się z dwóch okresów I i II. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, po pierwszym 
okresie, w terminie określonym przez Dyrektora, przyjętym uchwałą Rady Pedagogicznej 
Zespołu.  

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz 
ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania wg skali zawartej w § 65h oraz §65k. 

4. Podczas klasyfikacji minimalna ilość ocen w okresie nie może być mniejsza niż 3 oceny przy 1 
godzinie w tygodniu, 4 oceny przy 2 godzinach w tygodniu oraz 5 ocen przy 3 i więcej 
godzinach w tygodniu. Na przedmiotach ogólnokształcących i zawodowych teoretycznych, co 
najmniej jedna ocena w okresie powinna być uzyskana z pracy kontrolnej.  

5. Ocena klasyfikacyjna śródroczna z zajęć edukacyjnych ustalona przez nauczyciela oraz ocena 
zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.  

6. Klasyfikacja roczna (semestralna) polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym 
roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania.  



7. Klasyfikacja semestralna w szkole policealnej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
słuchacza z zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęć.  

8. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nauczyciel 
zobowiązany jest ustalić i wystawić najpóźniej na 1 dzień roboczy przed posiedzeniem 
klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.  

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala i wpisuje do dziennika 
elektronicznego wychowawca oddziału, najpóźniej na 1 dzień roboczy przed posiedzeniem 
klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

10. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, o którym 
mowa w § 65r., roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna 
i może być zmienione jedynie w przypadkach i na zasadach określonych w § 65s lub § 65u. 

11. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i może 
być zmieniona jedynie w przypadkach i na zasadach określonych w § 65t. 

12. Śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia 
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący 
dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony 
nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu 
opinii tego nauczyciela. 

13. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 
ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji 
śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym 
programie edukacyjno-terapeutycznym. 

14. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu, a w 
szkole policealnej – semestrze programowo najwyższym. 

15. Na klasyfikację końcową składają się:  
1) roczne, a w szkole policealnej – semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo 
najwyższym, oraz  
2) roczne, a w szkole policealnej – semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach 
programowo niższych w szkole danego typu, oraz  
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.  

 

Przewidywana ocena klasyfikacyjna 
§ 65n. 

1. Nie później niż na 3 tygodnie przed rocznym (semestralnym) zebraniem klasyfikacyjnym Rady 
Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne informują uczniów  
o przewidywanych dla nich rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych lub o zagrożeniu nieklasyfikowaniem oraz  
o warunkach i trybie uzyskania ocen wyższych niż przewidywane.  

2. Informacje, o których mowa w ust 1. nauczyciele przekazują podczas lekcji i zapisują w 
odpowiedniej kolumnie na stronie nauczanego przez siebie przedmiotu w dzienniku 
elektronicznym. 

3. Przewidywane roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, będące oceną 
dotychczasowego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych 
programów nauczania uwzględniających tę podstawę, mogą być:  

1) podwyższone, po spełnieniu przez ucznia warunków uzyskania oceny wyższej  
od przewidywanej, o których mowa w § 65o. ust. 1-4. 

2) obniżone, jeżeli bieżące oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia uzyskane po ustaleniu 
przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych powodują, że ustalona roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest niższa niż przewidywana. 

4. Przy wystawianiu ocen przewidywanych minimalna liczba ocen cząstkowych w II okresie wynosi 
nie mniej niż 2. 



5. Nie później niż do końca kwietnia danego roku szkolnego wychowawca oddziału na lekcji 
Godzina z wychowawcą ustala przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania na 

podstawie frekwencji w II okresie i oceny uzyskanej w wyniku klasyfikacji śródrocznej oraz po 
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia i wpisuje jako 
temat do dziennika. 

6. W klasach maturalnych śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest jednocześnie 
przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania i wychowawca oddziału przepisuje 
oceny śródroczne tworząc kolumnę zatytułowaną „Ocena przewidywana”. 

7. Uczniowie informowani są o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz o 
warunkach i trybie uzyskania ocen wyższych niż przewidywane podczas lekcji wychowawczej, a 
przewidywaną ocenę wychowawca zapisuje w zakładce „Zachowanie” tworząc grupę opisową 
ocen pod nazwą „ocena przewidywana”. Grupa powinna zawierać min. 3 kolumny, w tym „ocena 
za frekwencję”, „ocena za uwagi” i inne, które są wystawiane w oparciu o zapisy w § 65k. ust 2. 

8. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, będąca oceną dotychczasowego 
stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz 
obowiązków określonych w statucie zespołu może być:  

1) podwyższona, po spełnieniu przez ucznia warunków uzyskania oceny zachowania wyższej 
niż przewidywana, o których mowa w § 65o. ust. 5-7. 

2) obniżona, jeżeli zachowanie ucznia po ustaleniu przewidywanej oceny uległo pogorszeniu. 

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  
§ 65o. 

 
1. Po otrzymaniu informacji o przewidywanych rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych oraz informacji o warunkach i trybie uzyskania ocen wyższych niż 
przewidywane, o których mowa w § 65n. ust. 1 uczeń nie później niż na kolejnej lekcji, może 
zwrócić się do nauczyciela przedmiotu z pisemną prośbą o możliwość uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej. W przypadku choroby ucznia 
pisemny wniosek do nauczyciela przedmiotu, mogą złożyć jego rodzice (prawni opiekunowie) na 
zebraniu z wychowawcą. za pomocą dziennika elektronicznego. 

2. Nauczyciel:  
1) ustala i przekazuje uczniowi zakres wiadomości i umiejętności, które musi uzupełnić; 
2) określa formy i terminy, jak również wymagany poziom opanowania wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, niezbędny do uzyskania wyższej niż 
przewidywana oceny klasyfikacyjnej; 

3) informuje ucznia o planowanych formach bieżącej kontroli poziomu opanowania wiadomości  
i umiejętności oraz o ocenach, jakie w wyniku tej kontroli powinien uzyskać.  

3. Dokonując oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia związanych z uzyskaniem oceny wyższej od 
przewidywanej, nauczyciel kieruje się przyjętymi w statucie kryteriami oceniania. Określone 
warunki i wymagania stawiane uczniowi powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać 
możliwość uzyskiwania pełnej skali ocen.  

4. Oceny uzyskane w trakcie realizacji procedury uzyskiwania przez ucznia oceny wyższej niż 
przewidywana, nauczyciel odnotowuje w dzienniku w odpowiedniej kolumnie. Oceny te nie 
powinny być brane pod uwagę, jeżeli spowodowałyby obniżenie oceny przewidywanej.   

5. Po otrzymaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, o której 
mowa w § 65n. ust. 5 i 6, uczeń nie później niż na kolejnej lekcji Godzina z wychowawcą, może 
zwrócić się do wychowawcy z pisemną prośbą o możliwość uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny zachowania. W przypadku choroby ucznia pisemny wniosek do 
wychowawcy, mogą złożyć jego rodzice (prawni opiekunowie) na zebraniu z wychowawcą lub za 
pomocą dziennika elektronicznego. 

6. Wychowawca, po otrzymaniu od ucznia informacji o chęci poprawy zachowania, określa 
wymagany stopień respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, 
obowiązków ucznia zawartych w statucie zespołu oraz przypomina uczniowi szczegółowe 
kryteria oceniania zachowania zawarte w § 65k.  



7. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania, jeśli 
poprawa jego zachowania będzie wyraźna oraz jeśli nauczyciele, a także uczniowie danego 
oddziału nie wniosą umotywowanych zastrzeżeń co do wypełnienia kryteriów na daną ocenę. 

 
Zasady informowania rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych 

§ 65p. 

1. Nie później niż na 2 tygodnie przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, 
wychowawca na zebraniu informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów)  
o wszystkich przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz  
o zgłoszonej przez ucznia chęci poprawy. Przyjęcie informacji o przewidywanych ocenach 
dziecka, rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem na liście. 

2. Nie później niż do końca kwietnia danego roku szkolnego na zebraniu (w klasach maturalnych  
na zebraniu semestralnym) wychowawca informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów)  
o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz o zgłoszonej przez ucznia chęci 
poprawy. Przyjęcie informacji o przewidywanej ocenie zachowania dziecka, rodzice (prawni 
opiekunowie) potwierdzają podpisem na liście. 

3. W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zabraniu wychowawca 
niezwłocznie wzywa telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) po odbiór informacji. 

4. W przypadku nieobecności na zebraniu rodzica (prawnego opiekuna), wychowawca wysyła 
informacje na jego maila. Gdy wychowawca zobaczy w dzienniku elektronicznym, że rodzic 
(opiekun prawny) nie zapoznał się z informacją o ocenach przewidywanych, to podejmuje próbę 
kontaktu telefonicznego.  

5. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego, za pomocą dziennika elektronicznego 
lub drogą elektroniczną z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, wychowawca na adres 
domowy wysyła pismo informujące o przewidywanych ocenach – za potwierdzeniem odbioru. 

 
Zasady klasyfikowania 

§ 65q. 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwi mu lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo 
wyższej (semestrze programowo wyższym), Zespół, w miarę możliwości, stwarza uczniowi 
szansę uzupełnienia braków (minimum programowe). Nauczyciele zobowiązani są do pomocy 
uczniowi w nadrobieniu zaległości i uzupełnieniu wiedzy.  

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne (np. religię albo etykę), do średniej 
ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej  
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego (poniżej 50%) na te zajęcia w okresie (semestrze), za który przeprowadzana 
jest klasyfikacja. 

4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych  
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się słowo 
„nieklasyfikowany” lub „niesklasyfikowana”.  

5. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, 
szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie 
semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 

6. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, 
śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych ustala: 
1) w przypadku organizowania zajęć praktycznych u pracodawcy – nauczyciel lub instruktor 

zajęć praktycznych na podstawie ocen (zaliczeń) wystawionych przez pracodawcę; 
2) w pozostałych przypadkach - nauczyciel zajęć praktycznych, instruktor zajęć praktycznych 

lub kierownik warsztatów szkolnych.  
 
 



Egzamin klasyfikacyjny 
§ 65r. 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów), złożony najpóźniej w dniu 
poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę  
na egzamin klasyfikacyjny. 

3. Przy podejmowaniu decyzji Rada Pedagogiczna będzie brała pod uwagę: 
1) przyczyny nieobecności ucznia; 
2) opinie wychowawcy, pedagoga i nauczyciela danego przedmiotu; 
3) ocenę zachowania. 

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w czerwcu), 
a w szkole policealnej – semestralnych. 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami), a w szkole policealnej – ze słuchaczem. 

6. Zadania egzaminacyjne powinny być tak zredagowane, aby umożliwiły uczniowi wykazanie się 
wiedzą i umiejętnościami ze wszystkich poziomów wymagań i na pełną skalę ocen.   

7. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe 
egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub 
doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja w składzie: 
1) przewodniczący komisji - dyrektor lub wicedyrektor; 
2) egzaminator – nauczyciel danego przedmiotu; 
3) członek komisji – nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.  

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą byś obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 
(prawni opiekunowie).  

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 8;  
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
4) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; 
5) imię i nazwisko ucznia; 
6) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
7) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych (losowych lub zdrowotnych) nie przystąpił  
do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż przed terminem egzaminu 
poprawkowego.  

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która 
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego wg § 65u. 

14. 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.  

15. W szkole policealnej dokumentacja, o której mowa w ust. 14, jest udostępniana słuchaczowi do 
wglądu na jego wniosek.  

16. Udostępnianie dokumentacji odbywa się w sekretariacie szkoły, w obecności pracownika 
sekretariatu i przedstawiciela dyrekcji. 



17. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do szkoły innego typu w celu 
uzupełnienia braków programowych przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin 
klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z § 65r ust. 4-13 . 

18. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na 
podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej 
obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem 
szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na 
spełnianie obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. 
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z § 65r ust. 4-13. 

19. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów 
klasyfikacyjnych. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane zgodnie z § 65r ust. 4-13. 

 
Zasady odwołania od oceny klasyfikacyjnej 

§ 65s. 

1. . Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. Słuchacz w szkole policealnej może zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że 
semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 
przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłasza się na piśmie od dnia ustalenia rocznej, a w 
szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 
zakończenia rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, wskazując jaki przepis dotyczący trybu ustalania tej oceny został naruszony. 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz 
ustala roczną, a w szkole policealnej – semestralną, ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 
dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 i 2.  

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 
technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede 
wszystkim formę zadań praktycznych. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i 
innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują 
prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 

7. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), a w 
szkole policealnej – ze słuchaczem. 

8.  Sprawdzian przeprowadza komisja w składzie: 
1) przewodniczący komisji - dyrektor lub wicedyrektor; 
2) egzaminator – nauczyciel danego przedmiotu; 
3) członkowie komisji –1 nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W tych 
okolicznościach 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.  

10. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 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. 

11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 
1) skład komisji; 
2) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 



3) zadania (pytania) sprawdzające; 
4) wynik sprawdzianu; 
5) imię i nazwisko ucznia; 
6) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był sprawdzian; 
7) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu z egzaminu dołącza się 
pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą 
informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 
przez Dyrektora, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej – w 
uzgodnieniu ze słuchaczem. 

14. Przepisy ust. 1-13 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej, a w szkole policealnej - 
semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję 
jest ostateczna. 

 
Zasady odwołania od oceny klasyfikacyjnej zachowania 

§ 65t. 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  
z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się na piśmie od dnia ustalenia rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wskazując jaki przepis dotyczący 
trybu ustalania tej oceny został naruszony. Zastrzeżenia zgłoszone w innej formie niż pisemna 
lub bez wskazania przepisu który został naruszony podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej 
zachowania nie będą rozpatrywane. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje 
komisję, w skład której wchodzi: 
1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; 
2) wychowawca oddziału; 
3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 
4) pedagog szkolny; 
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

4. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżeń.  

5. Komisja może podwyższyć ocenę zachowania ucznia w przypadku : 
1) zaistnienia nowych okoliczności, np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, 

osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.; 
2) pozytywnej opinii innych nauczycieli uczących w tym oddziale; 
3) otrzymania pochwały Dyrektora; 
4) działalności na rzecz szkoły lub społeczności lokalnej. 

6. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) skład komisji; 
2) termin posiedzenia komisji; 
3) wynik głosowania; 
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   



 

Egzaminy poprawkowe 
§ 65u. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) 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 części ustnej, z wyjątkiem egzaminu  
z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć 
komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę 
zadań praktycznych.  

3. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania zakresu materiału na egzamin poprawkowy 
najpóźniej do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych i odnotowania tego faktu w dzienniku 
elektronicznym lub na kartce z materiałem. Po tym terminie uczeń może odebrać zagadnienia 
w sekretariacie szkoły kwitując ich odbiór podpisem. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadzany jest z całego zakresu Podstawy Programowej oraz 
programu nauczania realizowanego w danym oddziale z uwzględnieniem pełnej skali ocen. 

5. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych 
 i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują 
prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych. 

6. Termin egzaminu poprawkowego i skład komisji wyznacza Dyrektor - w ostatnim tygodniu ferii 
letnich, a w szkole w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po 
zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. 

7. W skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 

8. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 7. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji  
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
Dyrektor 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. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 
1) skład komisji; 
2) termin egzaminu poprawkowego; 
3) pytania egzaminacyjne; 
4) wynik egzaminu poprawkowego; 
5) imię i nazwisko ucznia; 
6) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
7) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  
w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym w terminie, wyznaczonym  
przez Dyrektora, nie później niż do końca września. 

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo       
wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), z wyjątkiem promocji 
warunkowej § 65w. 

 
Zasady promowania 

§ 65v. 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,  
z zastrzeżeniem zasad promowania warunkowego i egzaminów poprawkowych. 



2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Do średniej ocen wlicza się roczne 
oceny uzyskane z zajęć edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych oraz religii/etyki.  

3. Uczeń, który osiągnął wybitne sukcesy sportowe o zasięgu regionalnym, krajowym lub 
międzynarodowym, uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  
i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych 
zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Laureat konkursu przedmiotowego o 
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę 
klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 
lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 
uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 
edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej, składa do Dyrektora pisemną prośbę o powtarzanie klasy. Termin 
składania wniosków upływa następnego dnia po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej. Uczniowie, którzy nie zdali egzaminów poprawkowych składają wnioski do dnia 
klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej w sierpniu. 

5. Uczeń, który nie został sklasyfikowany i ukończył 18 lat może zostać skreślony z listy uczniów 
na mocy decyzji Dyrektora wydanej na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

6. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte 
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 
Promowanie warunkowe 

§ 65w. 

1. Uczeń, który w wyniku egzaminu poprawkowego nie uzyskał promocji z jednych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, może złożyć do Dyrektora pisemną prośbę o warunkowe promowanie   
w terminie do dnia posiedzenia Rady Pedagogicznej w sierpniu. 

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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, a w szkole policealnej – 
semestrze programowo wyższym. 

 
Ukończenie szkoły 

§ 65x. 

1. Uczeń kończy szkołę (gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną), jeżeli uzyskał oceny pozytywne 
ze wszystkich zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania w danym typie szkoły. 

2. Ponadto uczeń gimnazjum kończy szkołę, jeżeli przystąpił do egzaminu gimnazjalnego. 
3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 
dobrą ocenę zachowania. 

 
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach publicznych dla dorosłych 

      § 65y. 

1. Do słuchaczy szkół publicznych dla dorosłych stosuje się odpowiednio przepisy §65d ust.1 i 2, 
§65e, §65f, §65g, §65h, §65i, §65m, §65n, §65o, §65r, §65s, §66e. 

2. W szkole dla dorosłych nie ocenia się zachowania słuchacza. W szkole dla dorosłych słuchacz w 
trakcie nauki otrzymuje oceny: 
1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne: 



a) semestralne, 
b) końcowe. 

3. W szkole dla dorosłych słuchacz podlega klasyfikacji  
1) semestralnej; 
2) końcowej. 

4. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza szkoły 
dla dorosłych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu 
semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 
1) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalone  

w semestrze programowo najwyższym oraz 
2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole dla dorosłych danego typu. 
6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym.  
7. W szkole policealnej słuchacz przystępuje w każdym semestrze do egzaminów semestralnych, 

w formie pisemnej, z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego 
podstawowych dla zawodu, w którym się kształci. W przypadku zajęć edukacyjnych innych niż 
wyżej wymienione, egzaminy semestralne przeprowadza się w formie ustnej. Wyboru 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego podstawowych dla zawodu 
dokonuje rada pedagogiczna. Informację o wybranych zajęciach podaje się do wiadomości 
słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.  

8. Egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego 
praktycznego ma formę zadania praktycznego. 

9. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne.  

1) Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań 
przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

2) Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań 
przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba 
zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących  
do egzaminu. Słuchacz losuje jeden zestaw zadań. 

3) Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań 
przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Słuchacz losuje 
jedno zadanie. 

10. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych  
z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

11. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza szkoły dla dorosłych, który uczęszczał 
na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze,  
w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał  
z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

12. Egzamin semestralny przeprowadza się w terminie do końca stycznia (w semestrze jesiennym) 
oraz do końca czerwca (w semestrze wiosennym). 

13. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego 
semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych. 

14. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza szkoły dla dorosłych, czy spełnia warunki 
dopuszczenia do egzaminu semestralnego. 

15.  Słuchacz szkoły dla dorosłych, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do 
egzaminu semestralnego w terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym 
przez Dyrektora Zespołu. 

16. Egzamin semestralny w terminie dodatkowym oraz egzamin poprawkowy przeprowadza się 
odpowiednio: 

1) po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym – nie później niż do końca 
lutego; 

2) po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze wiosennym – nie później niż do dnia 31 
sierpnia. 



17. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz egzaminu 
poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin; 
3) termin egzaminu; 
4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu; 
5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy. 

18. Do protokołu, o którym mowa w ust. 17, dołącza się: 
1) prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej; 
2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą informacją  

o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej; 
3) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją  

o wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego. 
19. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena klasyfikacyjna  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.16 
20. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatywną 

semestralną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. Egzaminy poprawkowe są 
przeprowadzane po każdym semestrze. 

21. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne. 

22. Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku 
egzaminu poprawkowego jest ostateczna z zastrzeżeniem § 65s ust. 1-13. 

23. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji 
na semestr programowo wyższy. 

24. W szkole dla dorosłych słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze 
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny 
klasyfikacyjne. 

25. Słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, 
dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy. 

26. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły dla dorosłych, na pisemny wniosek 
słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać semestr 
jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. 

27. Wniosek, o którym mowa w ust. 26, słuchacz szkoły dla dorosłych składa do dyrektora szkoły, 
nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie 
klasyfikacji i promocji słuchaczy. 

28. Jeżeli słuchacz:  
1) nie uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym 
semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć albo 
 2) nie otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, ocen uznanych 
za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, albo  
3) nie przystąpił do egzaminu semestralnego – 

 - w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 
albo „nieklasyfikowana”. 

 
Zwolnienia słuchaczy 

§ 65z. 

1. Dyrektor szkoły dla dorosłych zwalnia słuchacza z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 
niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub zrealizowanie 
danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym. 

2. Dyrektor szkoły policealnej dla dorosłych: 
1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży 

on: 
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu 

zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, 



świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodzie, w którym się kształci, lub 
dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim  Unii  Europejskiej,  
państwie  członkowskim  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub  

b) zaświadczenie wydane przez  pracodawcę,  potwierdzające przepracowanie w zawodzie,  
w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla 
danego zawodu;  

2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli 
przedłoży on: 

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu 
zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, 
świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, świadectwo potwierdzające kwalifikację  
w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – w zawodzie wchodzącym  
w zakres zawodu, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub 

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie,  
w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla 
zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, lub 

c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie,  
w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci; 

3) zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „podstawy przedsiębiorczości”, 
jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, 
potwierdzające zrealizowanie tych zajęć. 

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. c, przedkłada się dyrektorowi szkoły policealnej 
w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu. 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, może nastąpić po ustaleniu przez dyrektora szkoły 
policealnej wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się 
kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.  

5. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, 
uzupełnia pozostałą część praktycznej nauki zawodu. Dyrektor szkoły zapewnia warunki i 
określa sposób realizacji pozostałej czę- ści praktycznej nauki zawodu. 

6. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej 
nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio: 
a) „zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu” albo „zwolniona w całości  

z praktycznej nauki zawodu”,      
b) „zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu” albo „zwolniona w części  

z praktycznej nauki zawodu” ,     
c) podstawę prawną zwolnienia. 

7. W przypadku zwolnienia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „podstawy 
przedsiębiorczości” w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 
się „zwolniony” albo „zwolniona” oraz rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę 
jego wydania. 

Indywidualny tok nauki w klasie sportowej lub SMS  
§ 65za. 

1. Uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach 
ogólnopolskich lub międzynarodowych umożliwia się realizowanie indywidualnego toku nauki.  

2. Indywidualny tok nauki uczeń może realizować z jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących 
zajęć edukacyjnych, jeżeli udział w specjalistycznych zajęciach, zgrupowaniach oraz zawodach 
sportowych uniemożliwia lub utrudnia mu udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 
przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danego oddziału oraz spełnienie wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.  

3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki uczęszcza na zajęcia edukacyjne swojego oddziału, 
gdy nie koliduje to ze specjalistycznymi zajęciami, zgrupowaniami oraz zawodami sportowymi, 



realizując program nauczania w całości lub w części we własnym zakresie pod kierunkiem i z 
pomocą nauczycieli. 

4. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach sportowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć 
edukacyjnych nauczyciel prowadzący zajęcia może dostosować wymagania edukacyjne z tych 
zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej. 

5. Zezwolenie na indywidualny tok nauki może być udzielone po upływie, co najmniej jednego roku 
nauki, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji ucznia.  

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki mogą wystąpić: 
1) trener prowadzący specjalistyczne zajęcia sportowe w porozumieniu z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami); 
2) wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek – w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
7. Wniosek składa się do dyrektora szkoły dołączając opinię trenera prowadzącego specjalistyczne 

zajęcia sportowe o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna 
także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia. 

8. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady 
pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

9. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może być klasyfikowany i promowany w czasie całego 
roku szkolnego na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych z jednego lub kilku obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych objętych indywidualnym tokiem nauki, których termin ustala dyrektor szkoły 
w uzgodnieniu z trenerem, a które muszą odbyć się najpóźniej do dnia poprzedzającego 
egzamin poprawkowy z danego przedmiotu. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z § 65r ust. 4-13 . 
 

 


