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Rozdział I
Ogólne zasady oceniania
§1
1. Ocenieniu podlegają:
a. osiągnięcia edukacyjne ucznia
b. zachowanie ucznia
2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych
w szkole programów nauczania; 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:
a. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie,
b. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o
tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
c. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
d. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
e. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o
postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz specjalnych
uzdolnieniach,
f. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich
uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),
b. ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
c. ustalenie ocen bieżących i śródrocznych oraz ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
d. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,
e. ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć i dodatkowych
zajęć edukacyjnych,
f. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania,

2

g. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz o
szczególnych uzdolnieniach ucznia.
6. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
a. bieżące,
b. klasyfikacyjne – śródroczne, roczne i końcowe.
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania, zaś ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z
zajęć i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§2
Jawność w ocenianiu
1. Nauczyciele w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów) o:
a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie program nauczania,
wymagania te sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania,
b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Powyższe informacje są przekazywane uczniom przez nauczycieli na zajęciach edukacyjnych,
rodzicom podczas zebrań z wychowawcą.
2. Wychowawca oddziału w miesiącu wrześniu każdego roku informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
a. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania uczniów,
b. warunkach i trybie otrzymania
wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
Powyższe informacje są przekazywane uczniom przez nauczycieli na odpowiednich zajęciach
edukacyjnych, rodzicom podczas zebrań z wychowawcą.
Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, nauczyciel dokumentuje odpowiednim
zapisem w dzienniku elektronicznym. Za obowiązującą formę zapoznania się z ww. informacjami
uznaje się wpis w dzienniku potwierdzający obecność ucznia na zajęciach o temacie lekcji
zapoznającym uczniów z wymaganiach edukacyjnymi i kryteriami oceniania i potwierdzenie
podpisem przez ucznia w dokumentacji szkolnej. Fakt przekazanej informacji zapoznania się z
dokumentacją szkolną potwierdza się podpisem każdego z rodziców obecnych na spotkaniu z
wychowawcą danej klasy.
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3. Proces oceniania jest jawny w każdej jego fazie zarówno dla uczniów jak i ich rodziców
(prawnych opiekunów).
a. nauczyciel, uzasadniając ocenę, odnosi się do stopnia opanowania wymagań
edukacyjnych,
b. na wniosek ucznia lub rodzica nauczyciel ustnie uzasadnia ocenę, w uzasadnieniu
podaje informacje o posiadanej wiedzy i umiejętnościach , ale także o brakach i
formach jej uzupełnienia,
c. sprawdzone i poprawione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji i po
zapoznaniu się z oceną zwraca ją nauczycielowi; natomiast rodzice otrzymują prace
do wglądu na własną prośbę na zebraniach w szkole,
d. na powyższy zasadach udostępniane są również inne dokumenty dotyczące
oceniania tj. kartkówki, referaty, karty pracy, wypracowania klasowe itp.,
e. wszystkie formy dokumentacji dotyczące oceniania nauczyciel przechowuje do
końca roku szkolnego, którego dokumentacja dotyczy,
f. uczeń, rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo wglądu do dokumentacji
dotyczącej oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, znajdującej się na
stronie internetowej szkoły, bibliotece szkolnej, u wychowawcy i u nauczycieli
poszczególnych przedmiotów,
g. wszelka dokumentacja dotycząca oceniania ucznia na wniosek ucznia lub jego
rodziców jest udostępniania uczniowi lub jego rodzicom ; udostępnienie odbywa się
na terenie szkoły w obecności nauczyciela przedmiotu , wychowawcy lub dyrektora
szkoły.

§3
Zasady indywidualizacji pracy z uczniem
1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno—
terapeutycznym;
b. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie
tego orzeczenia;
c. 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, wskazującą na
potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
d. 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;
e. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na
podstawie tej opinii.
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2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody
rodziców lub na wniosek rodziców, opinia, o której mowa w ust. 1, może być wydana uczniowi
liceum.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem, składa się do dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z
uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców.
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze
względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się lub niepełnosprawność:
a. 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;
b. z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na podstawie opinii o braku
możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. Jeżeli
okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub
rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona";
c. z nauki drugiego języka obcego nowożytnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką
dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, na wniosek rodziców oraz na podstawie
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, do
końca danego etapu edukacyjnego; a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania na podstawie tego orzeczenia;
d. przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki
należy przede wszystkim 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.
5. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć
edukacyjnych najwyższą roczną ocenę klasyfikacyjną.

§4
Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu przez nauczyciela osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych śródrocznych z tych zajęć oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Klasyfikację śródroczną przeprowadza się przed rozpoczęciem ferii zimowych.
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2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu przez nauczyciela osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych
ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli,
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
4. Na klasyfikację końcową składają się:
a. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwyższej oraz
b. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo niższych
w szkole danego typu, oraz
c. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.
5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne, końcowe z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach
według następującej skali:
stopień
celujący
-6
stopień
bardzo dobry
-5
stopień
dobry
-4
stopień
dostateczny
-3
stopień
dopuszczający
-2
stopień
niedostateczny
-1
Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej
skali:
1) wzorowa;
2) bardzo dobra;
3) dobra;
4) poprawna;
5) nieodpowiednia;
6) naganna.
6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki szkoła powinna w miarę
możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. Przewiduje się stosowanie
następujących form:
a. konsultacje indywidualne,
b. udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału do
uzupełnienia na części,
c. zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny,
d. udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej
literatury,
e. zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
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f. indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych
cząstkowych ocen niedostatecznych.
7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej i końcowe nie później niż na tydzień przed zakończeniem
zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
8. Na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i
jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych
i
przewidywanej
rocznej
ocenie
klasyfikacyjnej
zachowania.
Pisemne zestawienie przewidywanych ocen rocznych klasyfikacyjnych i zachowania dokonuje
wychowawca oddziału i przekazuje uczniowi do podpisu przez rodziców (prawnych
opiekunów).
Fakt odebrania pisemnej informacji dla rodziców (prawnych opiekunów) uczeń potwierdza
podpisem. Uczeń zwraca wychowawcy podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów)
zestawienie ocen nie później niż 3 – go dnia od daty jego otrzymania.
O przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej i rocznej oraz o możliwości nieklasyfikowania
uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani pisemnie na miesiąc przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
Oceny przewidywane klasyfikacji śródrocznej i rocznej nauczyciele wpisują do dziennika
elektronicznego.
W przypadku nieobecności ucznia wychowawca przesyła pocztą pisemną informację o wynikach
klasyfikacji rocznej, jeśli wśród ocen przewidywanych są oceny niedostateczne lub możliwość
nieklasyfikowania
9. Oceny klasyfikacyjne odnotowuje się w rubrykach przeznaczonych na ich wpis w dzienniku
lekcyjnym i arkuszu ocen ucznia, a także w protokołach egzaminów poprawkowych,
klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu.
10. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią ocen cząstkowych.
11. Na ocenę klasyfikacyjną śródroczną, roczną uczeń pracuje systematycznie; nie ma możliwości
zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału.

§5
Tryb odwoławczy
1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od przewidywanej oceny rocznej z zajęć
edukacyjnych; uczeń lub jego rodzice mogą określić poziom, o podwyższenie oceny do którego
się ubiegają.
2. Warunki ubiegania się o roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych wyższą niż
przewidywana:
7

a. uczeń uczestniczył systematycznie przez cały rok szkolny na zajęciach z danego
przedmiotu, opuścił nie więcej niż 10% zajęć danego przedmiotu- z wyjątkiem
długotrwałej choroby;
b. nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnej godziny lekcyjnej z przedmiotu, z którego
zamierza podwyższać ocenę;
c. przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela prac klasowych, testów i
sprawdzianów, w tym w terminach dodatkowych ustalonych dla uczniów, którzy nie
przystąpili do nich z powodu nieobecności;
d. skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy.
3. Uczeń lub jego rodzice ubiegający się o podwyższenie oceny zwracają się z pisemną prośbą w
formie podania (zawierającego szczegółowe uzasadnienie) do nauczyciela w przypadku oceny
z zajęć edukacyjnych lub wychowawcy klasy w przypadku oceny zachowania w ciągu 5 dni od
uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej.
4. Wychowawca analizuje uzasadnienie i na podstawie kryteriów oceniania zachowania
rozpatruje prośbę o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia wyższej niż
przewidywana. O rozstrzygnięciu informuje ucznia lub jego rodziców w formie pisemnej za
potwierdzeniem odbioru, a kopię udzielonej odpowiedzi dołącza do dokumentacji oceniania
ucznia.
5. Nauczyciel zajęć edukacyjnych weryfikuje spełnienie przez ucznia wymogów określonych w
ust. 2 i w przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich wymogów określonych w ust. 2,
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy
oceny.
Uczeń spełniający wszystkie wymogi, o których mowa w ust. 2 najpóźniej na 7 dni przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w terminie uzgodnionym z uczniem,
przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne
sprawdzianu pisemnego, obejmującego zakres programowy, który w toku bieżącego oceniania
ucznia został oceniony na ocenę niższą niż wnioskowana.
Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do
dokumentacji oceniania ucznia.
Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana
następuje jedynie w przypadku, gdy sprawdzian, o którym mowa w ust. 11 został oceniony na
ocenę nie niższą niż ta, o którą wnioskowano.
Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych lub zachowania nie może być
niższa od oceny proponowanej.
6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 2 prośba
ucznia lub jego rodziców zostaje odrzucona, a nauczyciel w formie pisemnej za
potwierdzeniem odbioru informuje ucznia lub jego rodziców o przyczynach odrzucenia.
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§6
Ocenianie bieżące
1. Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:
stopień
celujący (cel)
-6
stopień
bardzo dobry (bdb)
-5
stopień
dobry (db)
-4
stopień
dostateczny (dst)
-3
stopień
dopuszczający (dop)
-2
stopień
niedostateczny (ndst)
-1
Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się używanie plusów i minusów oprócz oceny celującej i
niedostatecznej.
2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia,
przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów oraz
wskazywanie kierunku dalszej pracy.
3. Przy zasadzie systematycznego i bieżącego oceniania za warunki konieczne do klasyfikacji
przyjmuje się wystawienie uczniowi w semestrze następującej minimalnej ilości ocen:
minimalna ilość ocen

liczba godzin zajęć z danego
przedmiotu tygodniowo
1
2
3
4
5

3
4
6
7
8

W uzasadnionych przypadkach usprawiedliwionej nieobecności ucznia ilość ocen warunkującej
klasyfikację ustalono na minimum 2 w semestrze (w tym 1 praca pisemna).
4. Uczeń otrzymuje ocenę cyfrową za:
a. dłuższe wypowiedzi ustne lub pisemne,
b. kartkówki - mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi i bez zapisu w dzienniku
lekcyjnym; obejmują materiał z trzech ostatnich tematów lekcyjnych,
c. sprawdziany - obejmują materiał z 3 - 5 lekcji tematycznych i muszą być
zapowiedziane na tydzień przed ich wprowadzeniem i odnotowane przez
nauczyciela w dzienniku lekcyjnym,
d. prace klasowe - obejmują materiał z jednego działu, muszą być zapowiedziane na
tydzień przed ich przeprowadzeniem i odnotowane przez nauczyciela w dzienniku
lekcyjnym,
e. domowe o większym stopniu trudności,
f. prace długoterminowe wykonane samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela,
g. inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności np. test sprawdzający w klasachobejmuje wiadomości i umiejętności ucznia z przedmiotów egzaminacyjnych.
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5. Ocena kryterialna ustalana jest wg punktacji procentowej, dotyczy sprawdzianów i prac
klasowych:
100% - 96% cel
95% - 85% bdb
84% - 71% db
70% - 51% dst
40% - 30% dop
29% - 0%
ndst

6. Nauczyciel ma obowiązek podać uczniom punktację przewidzianą za poszczególne
umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganą do otrzymania
określonej oceny za wszelkie formy prac pisemnych.
7. Nieodrobienie pracy domowej może być podstawą do postawienia cząstkowej oceny
niedostatecznej.
8. Za wykonanie prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić ocenę celującą, bardzo
dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do
wystawienia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.
9. Nauczyciel powinien używać różnorodnych technik sprawdzania osiągnięć szkolnych ucznia:
a. sprawdziany pisemne
b. testy otwarte i zamknięte
c. prace długoterminowe
d. odpowiedzi ustne
e. dyskusje
f. inne (propozycja nauczyciela przedmiotu)
10. Prace klasowe, sprawdziany, wypracowania, testy obejmujące materiał powyżej 3 tematów,
muszą być zapowiedziane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika
lekcyjnego.
11. W jednym dniu nie może być więcej niż jedna praca klasowa, a w tygodniu nie więcej niż 3
prace klasowe.
12. Zapowiedziane prace klasowe, sprawdziany, wypracowania nie powinny być, bez szczególnie
ważnych powodów przekładane na inny termin. Jeżeli zmiana nastąpi z winy lub na prośbę
uczniów, to tracą moc poprzednie ustalenia.
13. Jeżeli zaplanowana i zapisana w dzienniku na dany dzień praca klasowa lub sprawdzian nie
może odbyć się z powodów obiektywnych( choroba nauczyciela, nieoczekiwane wydarzenie
uniemożliwiające przeprowadzenie pracy), nauczyciel może przełożyć tę pracę klasową lub
sprawdzian w terminie ustalonym z uczniami.
14. Prace klasowe, sprawdziany muszą być poprawione w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie,
omówione na lekcji i dane do wglądu uczniom i rodzicom(prawnym opiekunom)na warunkach
określonych w przedmiotowych systemach oceniania.
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15. Kartkówki, sprawdzające wiedzę z materiału bieżącego do 3 tematów, nie muszą być
zapowiedziane i wpisane do dziennika i powinny być poprawione oraz ocenione i oddane
uczniom w terminie jednotygodniowym. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie
terminu zwrotu prac pisemnych o czas nieobecności nauczyciela.
16. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może jej napisać z całą
klasą, powinien uczynić to w innym terminie- uzgodnionym z nauczycielem.
17. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny niedostatecznej z pracy pisemnej
(oprócz kartkówek). Ocena otrzymana za poprawioną pracę jest wpisywana do dziennika obok
oceny uzyskanej poprzednio.
18. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
19. Kryteria ocen bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych:
Stopień celujący (6)
a. kryteria wymagań – uczeń posiada bardzo dużą wiedzę, którą, samodzielnie i
sprawnie się posługuje. Wykazuje się swobodą w posługiwaniu terminologią
naukową, rozwiązuje zadania o bardzo wysokim stopniu trudności.
Stopień bardzo dobry (5)
b. kryteria wymagań – są to wiadomości i umiejętności trudne do opanowania,
twórcze naukowo, umożliwiające rozwiązywanie zadań nieschematycznych,
złożonych, uczeń opanowuje materiał programowy, umiejętnie wykorzystuje
wiadomości w teorii i praktyce bez pomocy nauczyciela, poprawnie posługuje się
terminologią naukową.
Stopień dobry (4)
c. kryteria wymagań – są to wiadomości i umiejętności umiarkowanie trudne,
przydatne, ale nie niezbędne w dalszej nauce, uczeń opanowuje materiał
programowy, stosuje zdobytą wiedze w sytuacjach teoretycznych i praktycznych z
pomocą nauczyciela.
Stopień dostateczny (3)
d. kryteria wymagań - są to wiadomości i umiejętności stosunkowe łatwe do
opanowania bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym i całkowicie niezbędne w
dalszej nauce, uczeń opanowuje materiał programowy ograniczony do treści
podstawowych, stosuje zdobyte wiadomości w życiu codziennym, dla celów
praktycznych.
Stopień dopuszczający (2)
e. są to wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi świadome korzystanie
z lekcji, rozwiązywanie zadań typowych o niewielkim stopniu trudności, uczeń
odpowiada na proste pytania, ale nie opanowuje podstawowego materiału
programowego; wykazuje brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy
nauczyciela.
Stopień niedostateczny (1)
f. uczeń nie spełnia powyższych kryteriów
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§7
Ocena zachowania
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe
obszary:
a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c. dbałość o honor i tradycje szkoły;
d. dbałość o piękno mowy ojczystej;
e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g. okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ustala się następujące szczegółowe kryteria oceny zachowania:
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo
dobrą, a ponadto:
 wnosi twórczy wkład w rozwój szkoły,
 godnie reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach
sportowych na różnych szczeblach w tym na szczeblu szkolnym,
 inicjuje działania na rzecz szkoły i społeczności szkolnej,
 aktywnie reaguje na wszelkie przejawy zła,
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą,
a ponadto:
 wyróżnia się aktywnością w życiu klasy i szkoły,
 odznacza się wysoką kulturą osobistą,
 współpracuje z innymi uczniami (m.in. w ramach pomocy koleżeńskiej),
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 przestrzega statutu i regulaminu liceum (m.in. zmienia obuwie, nosi odpowiedni strój
szkolny), zgodnie z wymaganiami szkoły,
 wypełnia obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości,
 odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów oraz innych osób
dorosłych,
 dba o kulturę słowa w szkole i poza nią,
 dba o zdrowie i przestrzega zasad higieny np. nie pali, nie używa papierosów
elektronicznych, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków,
 nie opuszcza samowolnie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw, kół oraz zajęć
pozalekcyjnych,
 dba o ład i porządek, mienie szkolne, własne i innych,
4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który sporadycznie nie spełnia wymaganych kryteriów
na ocenę dobrą, ale właściwie reaguje na upomnienia nauczycieli i pracowników szkoły
oraz innych osób dorosłych.
5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
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często nie spełnia wymaganych kryteriów na ocenę dobrą,
utrudnia prowadzenie zajęć edukacyjnych,
jest niekulturalny, arogancki w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów,
nie wykonuje poleceń nauczycieli i pracowników szkoły,
niszczy mienie szkoły i uczniów,
ulega nałogom,

6. Ocenę naganną uczeń otrzymuje za:
 drastyczne wykroczenia przeciwko statutowi i regulaminowi szkoły,
 chuligańskie wybryki,
 stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej,
 stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu,
 dewastację mienia szkoły,
 wywieranie negatywnego wpływu na rówieśników,
 dużą liczbę godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień.

3. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program
nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny
zachowania.
4. Ocenę zachowania ucznia ustała wychowawca klasy, uwzględniając:
- samoocenę ucznia,
- opinie uczniów,
- opinie nauczycieli,
- uwagi odnotowane w dzienniku lekcyjnym,
- frekwencję,
- możliwość poprawy zachowania.
5. Ocena wychowawcy klasy jest oceną podsumowującą, jawną.
6. Wychowawca informuje o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania na zasadach i w terminie określonych w niniejszym WSO.
7. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o ustalenie oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej
niż przewidywana na zasadach i w trybie określonych w niniejszym WSO.
8. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania wpisuje się do dokumentacji szkolnej w
pełnym brzmieniu.
9. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 11.
10. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny. Tryb odwoławczy określony jest przepisami niniejszego OW .
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11. Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie wychowawcy w formie pisemnej w ciągu
siedmiu dni od powrotu do szkoły. Forma elektroniczna nie będzie uwzględniana.

§8
Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te
zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej
szkoły, przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można przeprowadzić egzamin
klasyfikacyjny.
5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 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 szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi
takiemu nie ustala się oceny zachowania.
6.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

7.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w
terminie ustalonym może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektora szkoły.

8.

Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem trybu
odwoławczego, o którym mowa w niniejszym WSO.

9.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, informatyki i
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
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11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza
szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne,
plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych.
12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Egzamin
klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

Zaś w przypadku ucznia przechodzącego z jednego typu publicznej szkoły do innego typu
publicznej szkoły oraz dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą
egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
– jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania dla odpowiedniej klasy.
13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z
których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
14. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze
obserwatorów – rodzice ucznia.
15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

skład komisji
termin egzaminu klasyfikacyjnego
zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne
ustaloną ocenę
5)imię i nazwisko ucznia
6)nazwę zajęć, z których jest przeprowadzony egzamin.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie roczne negatywne
oceny klasyfikacyjne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

§9
Egzamin poprawkowy
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:
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a) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo
b) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - może przystąpić do egzaminu
poprawkowego z tych zajęć.
Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,
informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 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.

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły
powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor podaje go do wiadomości uczniowi i jego rodzicom- w
szczególnych przypadkach przesłanie informacji za potwierdzeniem odbioru.
Najpóźniej w ostatnim dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczeń otrzymuje zakres wymagań i
zagadnienia, które będzie obejmował egzamin poprawkowy.
Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

skład komisji
termin egzaminu poprawkowego
zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne
ustaloną ocenę
imię i nazwisko ucznia
nazwę zajęć, z których jest przeprowadzony egzamin.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
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6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
7. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są
realizowane w klasie programowo wyższej.
8. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 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, o której mowa w ust. 4, jest ostateczna.

§ 10
Odwołanie od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
lub rocznej oceny zachowania
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 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. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od
dnia zakończenia zajęć rocznych.
W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu
poprawkowego, termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia
egzaminu poprawkowego.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu
ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
W skład komisji, o której mowa w § 10 ust.3 pkt. a wchodzą:
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1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący

komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, który to nauczyciel, może być zwolniony z
udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
W skład komisji, o której mowa w § 10 ust.3 pkt. b wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący
2)
3)
4)
5)
6)
7)

komisji;
wychowawca oddziału;
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
przedstawiciel rady rodziców.

Roczna klasyfikacyjna ocena zachowania, o której mowa w § 10 ust.3 pkt. b jest ustalana w
drodze głosowania członków komisji, o której mowa zwykłą większością głosów, w terminie 5 dni
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku komisji §10ust.3 pkt. a :
a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
d. imię i nazwisko ucznia;
e. zadania sprawdzające;
f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
2) w przypadku komisji, o której mowa w § 10 ust.3 pkt. b:
a. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
b. termin posiedzenia komisji;
c. imię i nazwisko ucznia;
d. wynik głosowania;
e. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
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4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku wniesienia zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, ocena ustalona przez komisję, o której mowa w
ust. 3, jest ostateczna.
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
Sprawdzian z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, informatyki, i wychowania fizycznego
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora
szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
9. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 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, o której mowa w ust. 4, jest ostateczna.

§ 11
Promowanie uczniów
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka
regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza odpowiednio klasę.
3. Uczeń kończy liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości
etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.
4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
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5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen
wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa
w ust. 5, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych
zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do
liczby całkowitej w górę.
6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, który w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych
co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
7. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, zależnie
od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające
uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje
świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem.
8. Uczeń, który z zajęć edukacyjnych – religia, w klasyfikacji rocznej nie został sklasyfikowany lub
uzyskał ocenę niedostateczną, a równocześnie spełnia warunki określone w otrzymuje
promocję do klasy wyższej lub kończy szkołę.

§13
Egzamin maturalny
Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego, przepisów Ustawy o Systemie Oświaty i przepisów
wykonawczych.
§14
Ukończenie szkoły
1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego
pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę.
3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
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4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen,
o której mowa w ust. 3, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
5. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której
mowa w ust. 3, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych
uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę
należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
6. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku
klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.
7.

Uczeń, który ukończył szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, zaś uczeń, który
ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej z dn. 30.08.2016 r.
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