
 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 

W NAKLE NAD NOTECIĄ 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996r. z 

późn. zm.). 

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

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015r. poz.843) 



Rozdział I 

CELE OCENIANIA 

 

1. Poznanie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności ucznia. 

2. Sprawdzenie stopnia zaangażowania ucznia w proces dydaktyczny. 

3. Określenie stopnia zdolności, wiedzy i umiejętności zdobytych wcześniej. 

4. Określenie indywidualnych potrzeb, uzdolnień, predyspozycji i trudności ucznia oraz 

sposobów ich zaspokajania bądź zaradzania trudnościom (wskazać jak poprawić 

niezadowalające wyniki). 

5. Mobilizacja do systematycznej nauki. 

6. Określenie efektywności uczenia się i nauczania. 

7. Wspieranie rozwoju ucznia. 

8. Wdrażanie do pracy samodzielnej i zespołowej. 

9. Określenie pozycji ucznia w szkole i klasie. 

10. Dokonanie klasyfikacji ucznia i oceny stopnia jego przygotowania do dalszej nauki. 

 

Rozdział II 

OSOBY UCZESTNICZĄCE W PROCESIE OCENIANIA 

 

1. Nauczyciele. 

2. Wychowawcy klas. 

3. Pedagog szkolny. 

4. Rodzice. 

5. Uczniowie. 

6. Opiekunowie praktyk zawodowych. 

7. Nauczyciele prowadzący koła zainteresowań. 

 

Rozdział III 

PODMIOT OCENIANIA 

 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 
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2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:  

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia 

określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w 

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.  

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

wewnątrzszkolnego, które 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 uczniowi 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) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 

3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b ustawy o systemie oświaty; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

7. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 12 ust. 2. ustawy o systemie oświaty. 

 

Rozdział IV 

KRYTERIA OCENIANIA I OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA 

 

Kryteria oceniania zajęć edukacyjnych: 
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1. Znajomość faktów i pojęć. 

2. Umiejętność interpretacji, uzasadnianie. 

3. Stosowanie wiadomości w nowych sytuacjach. 

4. Umiejętność pracy samodzielnej. 

5. Stosowanie języka przedmiotu. 

6. Stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach. 

7. Umiejętność samooceny. 

8. Umiejętność pracy w grupie. 

9. Stosunek do przedmiotu. 

Zgodnie w w/w kryteriami nauczyciel formułuje wymagania edukacyjne wynikające z 

programu nauczania, który realizuje. 

 

Kryteria oceniania zachowania ucznia: 

1. Stosunek do nauki; 

2. Frekwencja; 

3. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań; 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5. Takt i kultura w szkole i poza nią; 

6. Dbałość o wygląd zewnętrzny; 

7. Sumienność i poczucie odpowiedzialności; 

8. Postawa moralna i społeczna ucznia 

9. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

10. Postawa wobec nałogów i uzależnień; 

11. Okazywanie szacunku innym osobą. 

 

Rozdział V 

NARZĘDZIA OCENIANIA 

 

1. Prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, prace klasowe (również w formie testów). 

2. Wypowiedzi ustne. 

3. Prace twórcze. 

4. Sprawdziany motoryczności. 

5. Doświadczenia laboratoryjne. 

6. Aktywna praca na lekcji i w zajęciach warsztatowych. 



 

Rozdział VI 

FORMY OCENY 

 

1. Zgodne z wymaganiami programowymi. 

2. Jawne dla ucznia. 

3. Uzasadnione na prośbę ucznia lub jego rodzica. 

4. Zindywidualizowane na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien się dalej uczyć. 

6. Przy ustalaniu oceny z zachowania fizycznego brany jest  przede wszystkim pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki zajęć oraz systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w 

działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

Rozdział VII 

POSTACI OCENY 

  

Skala stopniowa od 6 do 1 - bez stosowania plusów i minusów,   

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. 

Ocena z zachowania wg skali: 

- wzorowe; 

- bardzo dobre; 

- dobre; 

- poprawne; 

- nieodpowiednie; 

- naganne; 



 

Rozdział VIII 

TERMINARZ OCENIANIA 

Nauczyciele systematycznie oceniają pracę uczniów: 

 

- na koniec semestru i roku szkolnego (ocenianie klasyfikacyjne), 

- po zakończeniu realizacji działu programowego, w tym "planu przejścia", 

- w trakcie realizacji materiału edukacyjnego (na bieżąco), 

- przynajmniej 3 oceny w semestrze, 

- gdy widoczny jest wysiłek ucznia włożony w przygotowanie zadania. 

 

 

Rozdział IX 

ZASADY OCENIANIA 

  

1.Rok szkolny składa się z 2 semestrów: 

a) pierwszy rozpoczynający się 1 września a kończący klasyfikacją śródroczną, 

b) drugi rozpoczynający się w pierwszy poniedziałek po 15 stycznia a kończący 

klasyfikacją końcowo roczną, do ostatniego piątku kwietnia oraz do ostatniego piątku 

czerwca. 

2. Ocena klasyfikacyjna (śródroczna zwana również semestralną i końcoworoczna zwana 

również roczną) wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych zgodnie z zasadą średniej 

ważonej (z wyjątkiem ocen z wychowania fizycznego i zajęć praktycznej nauki zawodu) z 

zaokrągleniem matematycznym przy opracowanych współczynnikach (wagach). W szkole 

obowiązują następujące wagi: 1,2,3 oraz waga 4 – ocena klasyfikacyjna śródroczna za I 

semestr, która jest jedną z ocen cząstkowych w II semestrze. 

Wielkość średniej, od której będą się liczyły oceny, wynosi:  

1,6 – 2,49 - dopuszczający 

2,50 – 3,49 – dostateczny 

3,50 – 4,49 – dobry 

4,50 – 5,49 – bardzo dobry 

5,50 – 6,00 - celujący 

Ocena klasyfikacyjna drugiego semestru jest więc oceną końcowo roczną. 

 



3.Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

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

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  pod warunkiem, że 

te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

4.Na miesiąc przed przewidywanym terminem posiedzenia klasyfikacyjnego 

(semestralnego lub końcowo rocznego) rady pedagogicznej zarówno uczeń jak i jego 

rodzice są informowani o prognozowanej ocenie. Nauczyciel prognozuje ocenę 

niedostateczny z danego przedmiotu jeżeli średnia ważona ocen cząstkowych jest mniejsza 

niż 1,8. Informację na piśmie przedstawia wychowawca klasy na Zebraniu Rodziców lub 

przesyła pisemnie. Podstawą do przekazania informacji jest wpis jakiego zobowiązany jest 

dokonać nauczyciel w dzienniku elektronicznym, zgodnie z terminarzem ustalonym w 

planie pracy szkoły. Prognozowana ocena nie jest ostateczna i może ulec zmianie w 

przypadku spełnienia lub niespełnienia wymagań programowych z danych zajęć 

edukacyjnych. Brak prognozy oceny niedostatecznej nie wyklucza uzyskania tej oceny w 

klasyfikacji semestralnej lub końcowo rocznej. 

5.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem. 

6.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

 

Zasady poprawiania ocen cząstkowych 

1. Dopuszcza się jednorazowa poprawę ocen (poza bardzo dobrą na celującą), mających 

istotny wpływ na ocenę klasyfikacyjną (np. prace kończące dział lub obejmujące szerszy 

zakres materiału) w ciągu 14 dni od otrzymania oceny po uprzednim zgłoszeniu do 

nauczyciela). Nauczyciel wstawia do dziennika ocenę z pierwszej pracy, a obok ocenę 

poprawioną, przy czym przy klasyfikacji posiłkuje się na ocenie poprawionej. Jeżeli uczeń 

nie poprawi oceny lub otrzyma ocenę niższą od poprzedniej nie wpisuje się jej. 

2. Otrzymanie oceny niższej powoduje utratę szansy poprawiania kolejnych ocen w danym 

semestrze, w danym przedmiocie. 
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3. Nieobecność na sprawdzianie lub pracy obliguje ucznia do zaliczania ich w ciągu 14 dni od 

przyjścia do szkoły. W przypadku braku zaliczenia uczeń otrzymuje z danego sprawdzianu 

lub pracy klasowej ocenę niedostateczną. 

4. Nieobecność ucznia trwająca minimum 30 dni obliguje go zaliczenia zaległego materiału 

edukacyjnego w czasie, terminie i sposobu określonym przez nauczyciela przedmiotu w 

przedmiotowym systemie oceniania. 

5. Dla ucznia szkoły zawodowej, z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie 

klasyfikowanego z zajęć praktycznych, szkoła organizuje w warsztatach szkolnych lub u 

pracodawców zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania. 

Rodzaje prac pisemnych: 

1. kartkówka - jest to sprawdzian obejmujący najwyżej 3 ostatnie jednostki lekcyjne 

(wymaganie podstawowe z 3 lekcji) nie wymagający wcześniejszych zapowiedzi, 

2. sprawdzian - obejmujący więcej niż 3 jednostki lekcyjne mający na celu sprawdzenie 

wiedzy musi być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, 

3. praca klasowa - obejmująca konkretny zakres materiału, nastawiona na sprawdzenie stopnia 

opanowanych umiejętności musi być zapowiedziana co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem i zapisana w dzienniku lekcyjnym. 

Sprawdzian lub praca klasowa może mieć formę testu. 

W ciągu jednego dnia nie może być więcej niż jedna zapowiedziana praca pisemna. 

W ciągu jednego tygodnia nie może być więcej niż cztery zapowiedziane prace pisemne.  

 

Ocena z zachowania ustalana jest w sposób następujący: 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 



1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;  

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

zachowania. 

5. Śródroczną i roczna ocenę zachowania ustala się według skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

 

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  albo indywidualnego nauczania 

lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej.  

8. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy i samego ucznia. 

9. Ocenianie zachowania realizowane jest w systemie punktowym. 

10. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem punktu 17. 

11. Przyjmuje się, że oceną wyjściową z zachowania jest ocena poprawna. 

12. Jeżeli uczeń nie spełnia jednego z wymaganych warunków na daną ocenę z zachowania, 

może ją poprawić w ramach kontraktu zawartego z wychowawcą. 

13. Na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej uczniowie, rodzice lub 

opiekunowie prawni zostają poinformowani o ustalonych ocenach z zachowania. 

14. Wychowawca nie jest zobowiązany do wystawienia oceny klasyfikacyjnej zachowania 

zgodnej z przewidywaną w przypadku szczególnym, tj. popełnienia przez ucznia 

poważnego wykroczenia, może ją nawet zmienić w tygodniu poprzedzającym zakończenie 



roku szkolnego. Wychowawca jest zobowiązany poinformować o tym ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów). 

15. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane 

od dnia ustalenia tej oceny, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia  zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

16. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 

17. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący, 

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie, 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

18. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

wcześniejszej oceny i jest ostateczna. 

19. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

2) termin posiedzenia, 

3) imię i nazwisko ucznia, 

4) wynik głosowania, 

5) ustalona ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

I. Tryb wystawiania oceny zachowania - Postanowienia ogólne. 

1. Zachowanie ucznia ocenia się w sześciu kryteriach oznaczonych cyframi. 

2. Wychowawca wybiera w kryteriach te zapisy, które najlepiej charakteryzują ucznia. 



3. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę punktów przyznanych uczniowi w danym 

kryterium. 

4. Ocenę wystawia się sumując punkty uzyskane przez ucznia w poszczególnych kryteriach. 

Suma punktów zamieniona jest na ocenę według zasady: 

1) wzorowe                        16 –18 pkt., 

2) bardzo dobre                  13 – 15 pkt., 

3) dobre                              10 – 12 pkt., 

4) poprawne                        6 – 9 pkt., 

5) nieodpowiednie              3 – 5 pkt., 

6) naganne                          0 – 2 pkt. 

5. Podstawą oceny zachowania jest karta oceny zachowania ucznia znajdująca się u 

wychowawcy. Wzór karty stanowi załącznik do kryteriów. 

6. Uczeń, który choć w jednym kryterium otrzymał „0” punktów lub w ciągu semestru 

otrzymał naganę wychowawcy klasy, nie może mieć oceny wyższej niż poprawna. 

7. Uczeń, który w ciągu semestru otrzymał naganę Dyrektora Szkoły, otrzymuje ocenę co 

najwyżej nieodpowiednią. 

8. W przypadku, gdy uczeń jest sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa, otrzymuje ocenę 

naganną. 

9. Pomimo uzyskania określonej liczby punktów ze wszystkich kryteriów ocena zachowania 

będzie obniżona za liczbę nieusprawiedliwionych godzin:  

a. do nieodpowiedniej w przypadku przekroczenia 30 godzin, 

b. do nagannej w przypadku przekroczenia 50 godzin.  

10. Roczna ocena zachowania jest wynikiem średniej oceny za semestr I i II. Podczas obliczania 

średniej przyjmujemy: 

1) wzorowe - 6, 

2) bardzo dobre - 5, 

3) dobre - 4, 

4) poprawne - 3, 

5) nieodpowiednie - 2, 

6) naganne - 1. 

11. Wychowawca może podwyższyć punktację w poszczególnych kryteriach, w sytuacji kiedy: 

a. uczeń wykazał się trwałą poprawą zachowania lub postawy, 

b. niepożądane zachowanie ucznia miało charakter incydentalny. 

 



II.  Kryteria oceny zachowania 

1. Sumienność i poczucie odpowiedzialności, stosunek do nauki i pracy. 

 

3 

Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (np. zwrotu książek do biblioteki, 

zwrotu karty ocen, przekazywania usprawiedliwień), przestrzega regulaminów i 

zarządzeń, systematycznie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, uzupełnia 

zaległości wynikające z nieobecności na lekcjach, wykazuje się dużą aktywnością, 

rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań. 

2 

Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu zadania, 

przestrzega regulaminów i zarządzeń, zwykle przygotowuje się do zajęć edukacyjnych 

i uzupełnia zaległości wynikające z nieobecności na lekcjach, wykazuje się 

aktywnością. 

1 

Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wykonuje 

powierzone mu zadania, czasami nie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych i zdarza 

się mu nie uzupełniać zaległości wynikających z nieobecności na lekcjach, wykazuje 

się małą aktywnością. Nie wywiązuje się ze wszystkich obowiązków wynikających ze 

Statutu Szkoły. 

0 
Uczeń zwykle nie dotrzymuje terminów, nie wykonuje powierzonych prac, często nie 

przygotowuje się do zajęć, nie uzupełnia zaległości, nie jest aktywny na lekcjach. 

 

2. Frekwencja. 

 

3 Uczeń ma do 3 nieobecności nieusprawiedliwionych. 

2 Uczeń ma od 4 do 10 godzin nieusprawiedliwionych. 

1 Uczeń ma od 11 do 19 godzin nieusprawiedliwionych. 

0 Uczeń ma powyżej 20 nieobecności nieusprawiedliwionych. 

 

 

3. Aktywność w środowisku szkolnym. 

 

3 
Uczeń aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły: pełni określone funkcje w klasie lub 

szkole, bierze udział w przygotowaniu imprez szkolnych i klasowych, reprezentuje 



szkołę na konkursach lub zawodach sportowych, udziela się w kołach zainteresowań i 

akcjach społecznych. 

2 
Uczeń chętnie, w miarę swoich możliwości uczestniczy w różnych zajęciach 

klasowych i szkolnych. 

1 Uczeń sporadycznie, inicjowany przez nauczycieli lub kolegów pracuje na rzecz klasy. 

0 Uczeń nie jest zainteresowany rozwojem własnym. 

 

4. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym 

osobom oraz dbałość o piękno mowy ojczystej. 

 

3 

Uczeń zawsze jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego 

postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia. W codziennym życiu 

szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością. Nie ma uwag dotyczących jego 

zachowania. 

2 

Uczeń zwykle jest taktowny, życzliwie usposobiony, w rozmowach zachowuje kulturę 

słowa i nie używa wulgaryzmów. Uczeń najczęściej postępuje uczciwie. Ma 

maksymalnie 1 uwagę dotyczącą jego zachowania. 

1 

Zdarzyło się, że uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanował nad emocjami, 

użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji, postąpił wbrew zasadzie 

uczciwości. Ma nie więcej niż 2 uwagi dotyczące jego zachowania. 

0 
Uczeń zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny. Swoim 

zachowaniem gorszy innych. Ma więcej niż 2 uwagi dotyczące zachowania. 

 

 

5. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbanie o honor i tradycję szkoły. 

 

3 
Uczeń zawsze dba o dobre imię szkoły, szanuje mienie szkolne i prywatne, uczestniczy 

w uroczystościach szkolnych, nosi obowiązujący strój szkolny. 

2 

Uczeń zwykle dba o dobre imię szkoły, szanuje mienie szkolne i prywatne, zwykle 

uczestniczy w uroczystościach szkolnych, zwykle nosi obowiązujący strój szkolny – 

zdarzyło się, że 1 - 2 razy nie posiadał munduru (klasy mundurowe) lub stroju 

galowego (pozostali uczniowie). 



1 

Uczeń czasami dba o dobre imię szkoły, zdarzył się , że nie uszanował  mienia 

szkolnego lub prywatnego, czasami uczestniczy w uroczystościach szkolnych, czasami 

nosi obowiązujący strój szkolny - zdarzyło się, że 3-4 razy nie posiadał munduru (klasy 

mundurowe) lub stroju galowego (pozostali uczniowie). 

0 
Uczeń nie dba o dobre imię szkoły, nie szanuje mienia szkolnego i prywatnego, nie 

uczestniczy w uroczystościach szkolnych, nie nosi obowiązującego stroju szkolnego. 

 

6. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

 

3 Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące 

zagrożenia oraz negatywne zachowania innych (np. agresję, wandalizm, wyłudzenie, 

wymuszenie, zażywanie narkotyków lub innych substancji odurzających, przemoc 

psychiczną), jest wolny od nałogów i uzależnień, swoją postawą zachęca innych do 

naśladowania 

2 Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa, czasem reaguje na negatywne zachowania 

innych (np. agresję, wandalizm, wyłudzenie, wymuszenie, zażywanie narkotyków lub 

innych substancji odurzających, przemoc psychiczną), jest wolny od nałogów i 

uzależnień. 

1 Zdarzyło się (1 – 2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego 

lub innych osób, ale właściwie zareagował na zwróconą mu uwagę. Został przyłapany 

(1 – 2 razy) na paleniu papierosów lub e-papierosów. 

0 Uczeń często swoim zachowaniem stwarza zagrożenie lub lekceważy 

niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo uwag. Stwierdzono, że uczeń 

pali w szkole (jej pobliżu) papierosy lub zdarzyło się, że był pod wpływem alkoholu 

lub narkotyków (substancji odurzających) czy też je rozprowadzał wśród uczniów.  

 



Karta oceny zachowania ucznia 

Imię i nazwisko ucznia ............................................................................. klasa ....................... ..  
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1. Sumienność i poczucie 

odpowiedzialności, stosunek 

do nauki i pracy. 

 

 

 

      

2. Frekwencja. 

 

      

3. Aktywność w środowisku 

szkolnym. 

 

 

 

 

 

      

4. Godne i kulturalne 

zachowanie się w szkole i 

poza nią, okazywanie 

szacunku innym osobom oraz 

dbałość o piękno mowy 

ojczystej. 

      

5. Postępowanie zgodne z 

dobrem społeczności szkolnej, 

dbanie o honor i tradycję 

szkoły. 

 

 

      



6. Dbałość o bezpieczeństwo i 

zdrowie własne oraz innych 

osób. 

 

      

 Suma punktów   Suma punktów   

Wystawiona przez wychowawcę 

ocena zachowania ucznia 

  

Ocena roczna  

 

 

Rozdział X  

TRYB I ZASADY EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 

na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 

szkolnym planie nauczania. 

2) Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3) Uczniowi nie klasyfikowanemu z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie ustala się 

oceny z zachowania. 

4) Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub 

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

na egzamin klasyfikacyjny. 

5) Jeżeli uczeń uzyska negatywne wyniki z egzaminów kwalifikacyjnych śródrocznych z 

powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, nie ma możliwości kontynuowania nauki w 

danym roku szkolnym. 

6) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną z 

jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

7) Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego i zajęć praktycznych, z 

których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

8) Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły po uzgodnieniach z uczniem, 

jego rodzicami lub opiekunami prawnymi. 



9) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko 

kierownicze; 

 nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

10) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (opiekunowie prawni) ucznia. 

11) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin 

egzaminu, pytania (zadania) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 

komisję. 

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

12) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, a 

w dokumentacji zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

13) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(semestralna) ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

14) Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

15) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłaszać zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 

dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

16) W przypadku stwierdzenia zaistnienia niezgodności dyrektor szkoły powołuje komisję, 

która: 

 w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, 

w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę z zajęć 

edukacyjnych; 

 w przypadku rocznej oceny z zachowania – ustala ocenę w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 



17) Termin sprawdzianu ustala z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) dyrektor 

szkoły. 

18) W skład komisji wchodzą: 

I. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący, 

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

 dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie 

same zajęcia edukacyjne, 

II. w przypadku rocznej oceny z zachowania: 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący, 

 wychowawca klasy, 

 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia w danej 

klasie, 

 pedagog, 

 psycholog, 

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

 przedstawiciel rady rodziców. 

19) Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w przypadku rocznej (semestralnej) oceny z 

zajęć edukacyjnych, może być zwolniony z prac komisji na własną prośbę lub w innych, 

szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku dyrektor powołuje innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

20) Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ustalona 

ocena jest ostateczna z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

21) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

I. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 skład komisji, 

 termin sprawdzianu, 

 zadania (pytania) sprawdzające, 

 wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

II. w przypadku rocznej oceny z zachowania: 



 skład komisji, 

 termin posiedzenia, 

 wynik głosowania, 

 ustaloną ocenę  zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 

Rozdział XI 

TRYB I ZASADY EGZAMINU POPRAWKOWEGO 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną 

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin 

poprawkowy.  

2. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego i zajęć praktycznych, z 

których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodni ferii 

letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący, 

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z prac komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku 

dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

1)nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2)imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 



Do egzaminu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

Rozdział XII 

OBOWIĄZYWANIE, MODYFIKACJA I EWALUACJA SYSTEMU 

 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązuje od 01.09.2015 r. 

2. Nauczyciele – wychowawcy na początku każdego roku szkolnego zapoznają z treścią 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania uczniów klas, których są wychowawcami. 

3. W szkole obowiązują Przedmiotowe Systemy Oceniania, które są zgodne prawem 

oświatowym oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego zapoznają uczniów z PSO a następnie 

potwierdzają ten fakt zapisem w dzienniku lekcyjnym. 

5. Zmiany w WSO dokonywane będą w związku ze zmianami w prawie oświatowym oraz w 

wyniku przeprowadzanych ewaluacji. 

6. Wnioski dotyczące zmian w WSO będą zbierane przez dyrektora szkoły od: 

- uczniów, 

  - rodziców, 

  - nauczycieli, 

  - organu nadzoru pedagogicznego. 

 

 

 

 


