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§ 1 

1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

b) zachowanie ucznia. 

Ad a) 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 i odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego. 

Ad b) 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. 

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

postępach w tym zakresie; 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

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

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej; 

f) pomoc nauczycielom w tworzeniu zasad wymagań oraz kryteriów oceniania dla 

przedmiotów, 

g) pomoc nauczycielom w diagnozowaniu osiągnięc i postępów uczniów poprzez 

korzystanie z różnorodnych metod ewaluacji skierowanych na motywowanie ucznia 

do wszechstronnego rozwoju, 

h) uczeń ma prawo do uzyskania informacji na temat mocnych i słabych stron swoich 

wypowiedzi ustnych i prac pisemnych; 

i) nauczyciel ma obowiązek merytorycznej oceny wypowiedzi ucznia w formie ustnej lub 

pisemnej (forma uszczegółowiona została w przedmiotowych zasadach oceniania) 
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4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali o której mowa w § 7 pkt 2: przeprowadzanie egzaminów 

klasyfikacyjnych; 

d) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali, o której mowa w § 7 pkt 2;  

e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania; 

f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce; 

g) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 

 

Zasady ogólne 

§ 2 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (w pierwszych dwóch tygodniach 

września) informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (na pierwszym zebraniu 

z Rodzicami) informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów): 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania: 

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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d) Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek na bieżąco śledzić osiągnięcia ucznia 

(w tym oceny cząstkowe). 

 

§ 3 

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

O ocenie uczeń jest informowany bezpośrednio po jej otrzymaniu. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę.  

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 

udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

7. Formami informowania rodziców o ocenach uzyskiwanych przez ucznia są: spotkania 

z rodzicami oraz dziennik lekcyjny. 

8. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje rodziców o formach 

pozyskiwania informacji dotyczących zachowania ucznia i postępów w nauce oraz 

zapoznaje z zasadami korzystania z dziennika elektronicznego. 

9. Rodzice są zobowiązani do uczestniczenia w przewidzianych spotkaniach 

informacyjnych. 

 

§ 4 

1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych w szkołach i oddziałach ogólnodostępnych; 

c) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych;  

d) 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 
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opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla 

ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt b; 

e) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt a—c, który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole — na podstawie ustaleń zawartych 

w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, 

o których mowa w pkt b. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt a, 

 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej 

 

Ocenianie  

Tryb wystawiania ocen klasyfikacyjnych; skala ocen i kryteria oceniania  

§ 5 

1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być systematyczne i wszechstronne. 

2. Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną na podstawie ocen wystawionych 

podczas różnorodnych form kontroli wiedzy i umiejętności (m.in. odpowiedź pisemna, 

odpowiedź ustna, aktywność podczas lekcji i innych rodzajów zajęć, przygotowanie 

ucznia do lekcji, zadania domowe, referaty, samodzielnie przygotowane wystąpienia, 

prezentacja przez ucznia szczególnych umiejętności i zainteresowań wykraczających 

poza program nauczania danego przedmiotu, udział w olimpiadach, konkursach 

przedmiotowych bądź innych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych i in): 

a) przy 1 godzinie przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 2 ocen (przy czym 

przynajmniej jedna z ocen jest oceną z zamkniętej partii materiału) 

b) przy 2 godzinach przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 3 ocen (przy czym 

przynajmniej jedna z ocen jest oceną z zamkniętej partii materiału) 

c) przy 3 godzinach przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 4 ocen (przy czym 

przynajmniej dwie z ocen  są ocenami z zamkniętej partii materiału) 

d) przy 4 godzinach przedmiotu tygodniowo przynajmniej z 5 ocen (przy czym 

przynajmniej dwie z ocen  są ocenami z zamkniętej partii materiału). 

3. W pracy szkoły przyjmuje się klasyfikację śródroczną, która polega na okresowym 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w 

szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali 

określonej w ZSO śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 



 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 

6 

 

4. 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.  

5. Klasyfikowanie semestralne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, 

a w klasach trzecich dwa razy, w terminie określonym na posiedzeniu  

Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

6. Śródroczne i roczne (semestralne) 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. 

7. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia 

edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej  

(na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły. 

8. Najpóźniej na tydzień przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej i na 2 tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-

wychowawczych nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania, 

9. Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych przekazywana jest 

rodzicom w terminie na 2 tygodnie przed semestralnym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej i miesiąc przed zakończeniem zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym w jednej z następujących 

form: 

a) w bezpośrednim spotkaniu, 

b) pisemnie, 

c) telefonicznie. 

10. Ostateczne oceny klasyfikacyjne mogą być wyższe od przewidywanych, jeśli uczeń 

uzyskuje oceny cząstkowe, które pozwalają na podniesienie przewidywanej oceny. 

11. W okresie 2 tygodni przed klasyfikacją końcoworoczną nie przeprowadza się 

sprawdzania wiadomości obejmującego zagadnienia z całego semestru bądź roku. 
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12. Nauczyciele mają obowiązek wystawić ostateczne oceny klasyfikacyjne w terminie 

umożliwiającym  uczniowi złożenie podania o egzamin poprawkowy, jednak nie 

później niż do dnia poprzedzającego klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej. 

13. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. 

14. Zastrzeżenia dotyczące ocen semestralnych lub końcowo rocznych mogą być 

zgłaszane przez rodziców, opiekunów i pełnoletnich uczniów w terminie 2 dni od dnia 

ustalenia oceny, nie później niż 2 dni od zakończenia zajęć edukacyjnych w danym 

semestrze.  

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

zachowania. 
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§6 

1. Oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są wyrażone w stopniach 

i dzielą się na: 

a) oceny cząstkowe (bieżące) określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia 

ze zrealizowanej części programu nauczania; 

b) śródroczne i roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia, 

przewidzianych w programie nauczania na dany semestr (rok szkolny); 

2. Oceny cząstkowe (bieżące) i klasyfikacyjne śródroczne, ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

- celujący – 6 (cel) 

- bardzo dobry – 5 (bdb) 

- dobry – 4 (db) 

- dostateczny – 3 (dst) 

- dopuszczający – 2 (dop) 

- niedostateczny – 1 (ndst) 

1. Do arkusza ocen ucznia i na świadectwie oceny są wpisywane w pełnym brzmieniu. 

2. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „plus” (+) i „minus (-) 

z  wyjątkiem oceny „dopuszczający -” 

3. Oceny są wynikiem następującej skali procentowej: 

do 35% - niedostateczny 

od 36% do 54% - dopuszczający 

od 55% do 74% - dostateczny 

od 75% do 89% - dobry 

od 90%- 99% - bardzo dobry 

100% - celujący 

6. Ustala się następujące wymagania i kryteria ocen: 

a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne 

wynikające z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, samodzielnie i 

twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i 

innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo 

krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 
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b) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w realizowanym przez 

nauczyciela programie nauczania z danych zajęć edukacyjnych, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

c) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

 dobrze opanował wiadomości i umiejętności wynikające z realizowanego przez 

nauczyciela programu nauczania, 

 samodzielnie i poprawnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne. 

d) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanego przez 

nauczyciela programu nauczania, ale rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 

e) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanego 

przez nauczyciela programu nauczania, ale te braki nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danych zajęć edukacyjnych w ciągu 

dalszej nauki, 

 rozwiązuje (wykonuje) typowe, o niewielkim stopniu trudności zadania teoretyczne 

i praktyczne. 

f) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który 

 nie opanował wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanego przez 

nauczyciela programu nauczania, a braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie 

wiedzy z danych zajęć edukacyjnych, 

 nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności. 

8. Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne oceny oraz tryb ustalania oceny 

śródrocznej i rocznej ustalają nauczyciele i przedstawiają uczniom na początku roku 

szkolnego.  

9. Oceny klasyfikacyjnez zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania ucznia. 
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Prace pisemne i ustne  

 

§ 7 

1. Prace klasowe i sprawdziany oraz inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

określone przez nauczyciela są obowiązkowe dla każdego ucznia. Przeprowadzanie 

sprawdzianów pisemnych wymaga: 

a. zapowiedzenia w terminie odpowiadającym charakterowi danej pracy oraz 

podania zakresu materiału i tematyki, 

b. przed rozpoczęciem pisania pracy poinformowania uczniów o formie, technice  

rozwiązania zadań, regułach oraz kryteriach oceniania. 

 
2. Pisemne sprawdzanie wiadomości odbywa się według następujących zasad: 

a. kartkówka może obejmować materiał nie szerszy niż z 3 ostatnich tematów i nie 

powinna trwać dłużej niż 15 - 20 minut. Termin oddania prac - do 14 dni 

(w uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu do 3 tygodni, 

np. choroba nauczyciela); 

b. sprawdzian pisemny może być przeprowadzany ze wszystkich przedmiotów. 

Czas trwania sprawdzianu może wynosić jedną lub dwie godziny lekcyjne. Zakres 

materiału i termin sprawdzianu podaje nauczyciel z wyprzedzeniem, co najmniej, 

tygodniowym, ustala z klasą dzień, datę i dokonuje wpisu terminu w dzienniku 

lekcyjnym, podając datę wpisu. Termin oddania sprawdzianu do 14 dni (w 

uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu do 3 tygodni, np. 

choroba nauczyciela). 

3. Sprawdziany pisemne obejmujące większe partie materiału (klasówki) mają być 

zapowiedziane i zapisane w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

Nie może być ich więcej niż 3 w tygodniu i 1 w ciągu jednego dnia. Nie dotyczy to 

sprawdzianów przeniesionych na prośbę uczniów. 

4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie pisemnym uczeń ma 

obowiązek zaliczyć sprawdzian w ciągu 2 tygodni od momentu ustania przyczyn 

absencji. Jeżeli nieobecność na sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną z tego sprawdzianu. Niezaliczenie sprawdzianu 

w terminie ustalonym z nauczycielem powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej. 

5. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej w ciągu 2 tygodni 

od daty jej otrzymania. Ocena uzyskana z poprawy jest wpisywana do dziennika. Nie 

zgłoszenie się na poprawę w ustalonym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej. 
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6. Poprawa pracy klasowej powinna obejmować ten sam materiał i o takim samym 

stopniu trudności. 

7. Ostatnia praca pisemna powinna być oddana uczniom na 2 tygodnie przed Radą 

Klasyfikacyjną. 

8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji na zasadach ustalonych 

z nauczycielem przedmiotu (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów). 

9. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian, kartkówkę lub inną pracę pisemną 

uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje 

samodzielności pracy. Stwierdzenie niesamodzielności pracy może być podstawą 

ustalenia oceny niedostatecznej. 

10. Uczniowie nie powinni mieć zadawanych prac domowych na czas przerw w nauce 

trwającej dłużej niż 3 dni. 

11. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma prawo ustalić z nauczycielem 

przedmiotu termin opanowania zaległego materiału. 

12. Szkoła może zorganizować próbne egzaminy maturalne z wybranych przedmiotów. 

Wyniki z egzaminów wpisywane są do dzienników lekcyjnych i mają charakter 

informacyjny. 

13. Ustne sprawdzenie wiadomości obejmuje: 

a. materiał bieżący (bez zapowiedzi), obejmujący ostatnie 3 tematy; 

b. materiał powtórzeniowy ustalony wcześniej przez nauczyciela. 

14. Szczegółowe kryteria wymagań poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych  

opracowują zespoły przedmiotowe. Jako przedmiotowe zasady oceniania (PZO) są 

one przedstawiane uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego oraz uczniom 

przed każdym sprawdzianem/pracą klasową z zamkniętej partii materialu.  

15. Każdy nauczyciel jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania klasyfikacji 

semestralnej i rocznej zgodnie z SZO I LO w Zamościu. 
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Zwolnienia 

§ 8 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej. 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza na czas określony w tej opinii. 

3. Dyrektor podejmuje decyzję o zwolnieniu z zajęć tylko w przypadku opinii 

wystawionej na druku szkolnym. Uczeń, lub jego rodzice (opiekunowie prawni) są 

zobowiązani do przedłożenia Dyrektorowi opinii wydanej przez lekarza w terminie 14 

dni od daty jej wystawienia. Po upływie tego terminu opinia wystawiona przez lekarza 

nie będzie uwzględniona przez Dyrektora, a nieobecności ucznia na zajęciach, 

których dotyczy zwolnienie, potraktowane jako godziny nieusprawiedliwione. W 

przypadku 50% godzin nieusprawiedliwionych uczeń nie jest klasyfikowany. 

4. Uzupełniony danymi osobowymi druk wraz z dołączoną opinią lekarza uczeń 

przedstawia kolejno: nauczycielowi wychowania fizycznego, pielęgniarce szkolnej, 

a następnie składa u wicedyrektora celem dołączenia do dokumentacji ucznia. 

5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, nformatyki lub 

technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

6. Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego: 

a) Uczeń z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

może być zwolniony z zajęć drugiego języka obcego w całym okresie kształcenia; 

b) Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje Dyrektor szkoły na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów), na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej 

(w tym poradni specjalistycznej); 

c) Zwolnienie dotyczy całego okresu kształcenia w Liceum 

d) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

indywidualnego nauczania może być na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

zwolniony z nauki drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia; 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”/„zwolniona” pod warunkiem, że okres 

zwolnienia obejmował więcej niż 50% godzin przeznaczonych na dane zajęcia 

edukacyjne w semestrze. W przypadku zwolnień krótszych uczeń może być 

nieklasyfikowany z przedmiotu, jeśli brak podstaw do klasyfikacji. 
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8. Uczniowie zwolnieni z zajęć są obecni na lekcjach i uczestniczą w nich w sposób 

wskazany przez nauczyciela, który uwzględnia opinię lekarza. Na pisemną prośbę 

rodziców lub pełnoletniego ucznia, uczeń może być zwolniony z obecności na 

zajęciach, jeżeli przypadają one na pierwsze lub ostatnie godziny w planie lekcji 

w danym dniu. Zwolnienie z obecności obejmuje cały okres zwolnienia z zajęć, o ile 

plan lekcji nie ulega zmianom. 

9. Rodzice lub pełnoletni uczeń mogą również wystąpić z pisemną prośbą do dyrektora  

o zwolnienie z obecności na lekcjach przypadających w innych godzinach i 

umożliwienie uczniowi korzystania w tym czasie z innych pomieszczeń i wyposażenia 

szkoły. W tym czasie, jeżeli uczeń przebywa na terenie szkoły i pomieszczeniach 

nieobjętych nadzorem, szkoła nie sprawując opieki nie ponosi odpowiedzialności za 

ucznia. Uczniowi nie wolno opuszczać terenu szkoły. 

 

 

Ocena klasyfikacyjna zachowania 

§ 9 

ZASADY OGÓLNE 

1. Ocena zachowania dokonywana jest na koniec każdego okresu nauczania 

jednocześnie z wystawieniem końcowych (rocznych) ocen klasyfikacyjnych. 

2. Ocena końcowa polega na okresowym podsumowaniu zachowania w okresie, zaś 

ocena roczna  podsumowuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym. 

3. Ocena zachowania ucznia dokonywana przez wychowawcę jest oceną 

podsumowującą opinię własną ucznia, opinię wyrażaną przez nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

4. Decyzję o ocenie zachowania podejmuje wychowawca klasy i jest ona ostateczna . 

5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkołyRada 

c) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej 

szkole co najmniej dwa razy z rzęduustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, 

a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

6. Ocena zachowania, która została ustalona zgodnie z regulaminem oceniania nie może 

być zmieniona ani uchylona decyzją administracyjną. 

7. Ocenianie zachowania uczniów ma na celu: 
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a) nabywanie przez uczniów umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych 

zachowań indywidualnych i społecznych, 

b) kształtowanie u uczniów umiejętności akceptacji, preferowania i dokonywania wyboru 

wartości pozytywnych we własnym działaniu, 

c) kształtowanie cech osobowości stanowiących podstawę dla pozytywnych etycznie 

i społecznie zachowań, 

d) rozwijanie u uczniów umiejętności i nawyków samokontroli i prac nad swoja postawą, 

e) kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości, 

f) informowanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o stopniu spełniania 

przez ich dzieci oczekiwań w zakresie objętym oceną zachowania, 

g) budowanie przez szkołę, przy współpracy rodziców, programów oddziaływań 

wychowawczych adekwatnych do rozpoznawanych potrzeb i mających na celu 

tworzenie jednolitego systemu wychowawczego. 

8. Ocena zachowania powinna uwzględniać i wyrażać opinię szkoły o funkcjonowaniu ucznia 

w środowisku szkolnym oraz respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie 

przyjętych norm etycznych a w szczególności: 

a) zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, 

b) okazywanie szacunku nauczycielom, kolegom i pracownikom szkoły, 

c) dbanie o piękno mowy ojczystej, 

d) tolerancję w stosunku do osób o odmiennych poglądach, 

e) przeciwstawienie się brutalności i wulgarności, 

f) życzliwość, uprzejmość, takt, delikatność, gotowość niesienia pomocy dorosłym, 

rówieśnikom oraz młodszym i słabszym kolegom, 

g) przestrzeganie przepisów bhp, dbanie o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i kolegów, 

h) poszanowanie wolności i godności osobistej człowieka, 

i) dbanie o honor szkoły i współtworzenie jej tradycji, 

j) poszanowanie mienia szkolnego i osobistego oraz naprawianie wyrządzonych przez siebie 

szkód, 

k) podporządkowanie się zaleceniom oraz ustaleniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, 

wychowawcy oraz samorządu klasowego i szkolnego, 

l) efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę poprzez czynny udział 

w zajęciach szkolnych, 

m) rzetelną pracę nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, 

n) systematyczne przygotowywanie się do zajęć szkolnych, 

o) dbałość o estetykę otoczenia, 

p) przestrzeganie higieny osobistej, troskę o właściwy ubiór szkolny i wygląd zewnętrzny, 

q) systematyczne i punktualne uczestniczenie w zajęciach szkolnych, 
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r) terminowe usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień. 

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

9. Końcową oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali: 

a) wzorowe 

b) bardzo dobre 

c) dobre 

d) poprawne 

e) nieodpowiednie 

f) naganne 

 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

 jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez 

nauczyciela, 

 wykazuje szczególną inicjatywę i aktywny udział w życiu klasy i szkoły, 

 dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości 

stwarzanych przez szkołę i placówki pozaszkolne; bierze z powodzeniem udział w 

olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, uczestniczy w kołach 

zainteresowań, bierze aktywny udział w uroczystościach i imprezach klasowych, 

szkolnych, 

 aktywnie współpracuje z organizacjami działającymi na terenie szkoły i poza nią, 

 wyróżnia się kulturą osobistą wobec całej społeczności szkolnej w szkole i na 

wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę, 

 jest uczciwy i prawdomówny, 

 systematycznie uczęszcza do szkoły, dostarcza usprawiedliwiania wszystkich 

nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 

 szanuje mienie szkoły i społeczne oraz mienie kolegów, 

 dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia, reaguje na przejawy zła 

 nie ulega nałogom (paleniu tytoniu, picia alkoholu, oraz używania innych środków 

szkodliwych dla zdrowia), 

 dba o schludny i estetyczny wygląd, 

 nie otrzymał żadnych uwag negatywnych od nauczycieli, dyrekcji dotyczących złego 

zachowania lub nieodpowiedniego stosunku do obowiązków szkolnych, 



 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 

16 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez 

nauczyciela, 

 wykazuje aktywny udział w życiu klasy i szkoły, 

 dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości 

stwarzanych przez szkołę i placówki pozaszkolne; bierze udział w olimpiadach, 

konkursach, zawodach sportowych, uczestniczy w kołach zainteresowań, bierze 

aktywny udział w uroczystościach i imprezach klasowych, szkolnych, 

 swoją postawą prezentuje kulturę osobistą wobec całej społeczności szkolnej 

w szkole i na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę, 

 systematycznie uczęszcza do szkoły, dostarcza usprawiedliwienia wszystkich 

nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 

 szanuje mienie szkoły i społeczne oraz mienie kolegów, 

 nie ulega nałogom (paleniu tytoniu, picia alkoholu, oraz używania innych środków 

szkodliwych dla zdrowia), 

 dba o schludny i estetyczny wygląd, 

 nie opuścił więcej niż 5 godzin lub jednego dnia bez usprawiedliwienia. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 dobrze spełnia obowiązki ucznia zawarte w Statucie Szkoły, 

 przeważnie wykonuje powierzone mu zadania i obowiązki w ustalonym terminie, 

 zwykle wykazuje się taktem, dba o kulturę słowa i kulturę osobistą, 

 w miarę swoich zdolności i możliwości angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły, 

 stara się uczestniczyć w kołach zainteresowań oraz wykazuje chęć poszerzania 

swojej wiedzy, choć nie zawsze osiąga wysokie wyniki, 

 nie ulega nałogom, 

 dba o wygląd zewnętrzny oraz higienę i estetykę otoczenia, 

 nie opuścił więcej niż 10 godzin bez usprawiedliwienia. 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

 w zasadzie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków szkolnych (uchybienia 

zdarzają się sporadycznie), 

 osiąga oceny poniżej swoich możliwości; wymaga stałej uwagi nauczycieli 

i wychowawcy, 

 swoje uzdolnienia i zainteresowania rozwija w mniejszym stopniu niż możliwości 

 wykazuje niską aktywność w życiu klasy i szkoły, 

 uczęszcza do szkoły, obecności usprawiedliwia z opóźnieniem 

 w zasadzie wystrzega się nałogów, 
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 zachowuje podstawowe normy kultury osobistej i zachowania wobec społeczności 

szkolnej; nie używa wulgaryzmów językowych, 

 w zasadzie dba o wygląd zewnętrzny, choć zdarzają mu się sporadyczne 

niestosowności, 

 nie opuścił więcej niż 20 godzin bez usprawiedliwienia. 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

 nie wypełnia obowiązków ucznia wynikających ze statutu szkoły; 

 unika pracy w zespole, zaniedbuje naukę, nie jest zainteresowany własnym 

rozwojem, satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce, 

 cechuje go niska kultura osobista, lekceważący stosunek do nauczycieli, 

pracowników szkoły i kolegów, bywa nietaktowny oraz wulgarny, wywołuje kłótnie 

i konflikty, 

 niewłaściwe zachowuje się na uroczystościach szkolnych i państwowych, 

 nie dba o dobre imię szkoły, 

 lekceważy ustalone normy etyki ubioru, 

 niszczy mienie szkolne, zachowuje się agresywnie oraz stosuje przemoc wobec 

kolegów i innych osób, 

 przy ocenie nieodpowiedniej należy uwzględnić fakt, że uczeń nie wykazuje chęci 

poprawy mimo 

 zastosowania przez szkołę, w porozumieniu z rodzicami, środków zaradczych, 

 wagaruje, nie usprawiedliwia nieobecności (21-30godz.). 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

 rażąco zaniedbuje obowiązki ucznia wynikające ze statutu szkoły; ciągle nie 

przygotowuje się do zajęć 

 lekcyjnych, nie jest zainteresowany własnym rozwojem oraz uzyskiwaniem choćby 

przeciętnych  wyników w nauce, 

 popełnia wykroczenia i kradzieże, niszczy mienie szkolne i społeczne, korzysta 

z fałszywych zwolnień, wchodzi w konflikt z prawem, 

 jest nietaktowny, wulgarny, wywołuje kłótnie i konflikty, jest agresywny i stosuje 

przemoc, 

 niewłaściwie zachowuje się na imprezach szkolnych i państwowych, naraża na 

szwank dobre imię szkoły, 

 zwykle jest niestosownie ubrany i nie dba o higienę, 

 ulega nałogom oraz namawia do nich innych, 

 wagaruje, nie usprawiedliwia nieobecności (ponad 30 godz.). 
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Zasady usprawiedliwiania nieobecności 

§ 10 

 

1. Wychowawca klasy usprawiedliwia nieobecności ucznia na podstawie: 

a) zwolnienia lekarskiego, 

b) zwolnienia od rodziców (opiekunów prawnych), 

c) wyjaśnienia ucznia pełnoletniego potwierdzonego przez rodziców (opiekunów prawnych). 

2. Ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności przez rodziców (opiekunów 

prawnych) podejmuje wychowawca w oparciu o informacje uzyskane od ucznia 

i rodziców. 

3. Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić na pierwszej godzinie wychowawczej 

po powrocie ucznia do szkoły w trybie ustalonym przez wychowawcę, jednak nie później 

niż w ciągu 7 dni. 

4. Usprawiedliwienie pojedynczych godzin następuje po kontakcie z rodzicami 

(dopuszczalne telefonicznie). 
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Zasady poprawiania ocen klasyfikacyjnych semestralnych i rocznych 

§ 11 

 

Egzamin na podwyższenie oceny 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w ostatnim tygodniu przed 

klasyfikacją końcową złożyć wniosek do Dyrektora o przeprowadzenie egzaminu 

sprawdzającego, gdy ustalona przez nauczyciela ocena końcowa jest ich zdaniem 

zaniżona. 

2. W przypadku zaniżenia zdaniem ucznia lub jego rodziców, oceny z danego przedmiotu, 

uczeń może się ubiegać o egzamin sprawdzający, jeżeli spełnia następujące warunki: 

a) nie posiada nieusprawiedliwionych godzin z danego przedmiotu, 

b) przynajmniej połowa ocen cząstkowych jest taka sama lub wyższa od oceny o jaką 

się ubiega, 

c) wszystkie sprawdziany pisemne są ocenione pozytywnie, 

d) złożył do dyrektora szkoły pisemny, umotywowany wniosek przed datą posiedzenia 

klasyfikacyjnego. 

3. Dyrektor szkoły powołuje komisję do rozpatrzenia wniosku. W przypadku uznania 

zasadności wniosku, dyrektor powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu 

i informuje ucznia o terminie. 

4. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Z egzaminu sporządza się protokół 

i załącza pracę pisemną. 

5. W wyniku egzaminu uczeń zachowuje ocenę z klasyfikacji albo ją podwyższa. 

6. Egzamin sprawdzający musi być zgodny z realizowanym programem nauczania i nie 

wykraczać poza treści zrealizowane w danym semestrze. 

7. Egzamin przeprowadza się przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora. 
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Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów, gdy brak jest 

podstaw do ustalenia semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. realizujący 

indywidualny tok nauki lub spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

6. Egzamin z informatyki i wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych. 

7. Termin egzaminu Dyrektor Szkoły ustala z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład, 

której wchodzą: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole – 

jako przewodniczący 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne –jako egzaminator 

- nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

9. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności: 

- skład komisji 

- termin egzaminu 

- zadania egzaminacyjne 

- wyniki oraz uzyskane oceny 

- do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

10. O wystawionej ocenie informuje ucznia przewodniczący komisji w dniu egzaminu. 

11. Ocena wyższa niż niedostateczna uzyskana przez ucznia w wyniku zdawania egzaminu 

jest  ostateczna. 

12. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena roczna może być  

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego 
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13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora. 

14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż, w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) dyrektor 

szkoły 

 

Egzamin poprawkowy 

1. Uczeń, który uzyskał jedną ocenę niedostateczną w wyniku klasyfikacji rocznej, może 

zdawać egzamin poprawkowy. 

2. W wyjątkowych wypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

z dwóch zajęć edukacyjnych. 

3. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także po klasie programowo najwyższej. 

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

z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zajęć 

praktycznych. 

5. Termin egzaminu wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

6. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w następującym 

składzie:  

a) Dyrektor Szkoły lub zastępca jako przewodniczący,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator, 

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

komisji. 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora, jednak nie później niż do końca 

września. 

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

9. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin 

egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskana ocenę. 

10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach 

ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

programowo wyższej. 

12. Uczeń ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do oceny egzaminu poprawkowego w ciągu 5 

dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu. Po uwzględnieniu zastrzeżeń komisja 

ustala ostateczną ocenę. 
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Tryb odwoływania się od ocen klasyfikacyjnych semestralnych i rocznych 

§ 12 

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

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

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone 

w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która: 

a) 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 klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych, 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji, 

c) termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2a, ustala się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami), 

d) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w pkt.1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami. 

e) w skład komisji w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora jako przewodniczący komisji 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

3) dwóch nauczycieli z I LO lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne 

e) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora, 

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

4) pedagog szkoły, 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

6) przedstawiciel Rady Rodziców, 
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f) ustalona przez komisję roczna (semestralna) 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 niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

Współpraca z Rodzicami (prawnymi opiekunami) 

§ 13 

1. Realizację zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoła spełnia poprzez stały 

kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Współpraca dotyczy 

wymiany opinii na temat uczniów w celu najlepszego ich poznania i rozwoju a w 

szczególności:  

a. informowania o sukcesach i porażkach, osiągnięciach i problemach, 

oczekiwaniach i wymaganiach wobec uczniów i ich rodziców, 

b. planowaniu i stymulowaniu rozwoju uczniów na podstawie diagnozy ich 

aspiracji, możliwości i dążeń, 

c. rozwiązywania problemów w szczególności związanych z 

funkcjonowaniem ucznia w szkole, jego uczeniem się, motywacją, 

zaangażowaniem oraz wywiązywaniem się z obowiązków szkolnych, 

d. podejmowania wysiłków w celu stworzenia bezpiecznych warunków nauki 

i zapobiegania zagrożeniom. 

2. Organizowane są zebrania i spotkania z rodzicami: 

zebrania ogólne – przeprowadzane 1-2 razy w roku szkolnym przez dyrektora, na których 

są podawane informacje o:  

- przepisach, regulaminach, decyzjach itp. 

- wynikach nauczania w szkole, 

- bieżących sprawach i problemach organizacyjnych, wychowawczych, 

gospodarczych itp. 

zebrania klasowe przeprowadzane 2-3 razy w roku szkolnym przez wychowawców klas, na 

których są podawane informacje o: 

- trybie i warunkach oceniania, klasyfikowania i promowania, 

- wynikach postępów nauczania uczniów w klasie, 

- problemach nauczania, wychowania, frekwencji itp. 

- zwrotne informacje o uczniach i ich problemach 

3. Indywidualne rozmowy z rodzicami wynikające z potrzeb ucznia organizowane 

przez wychowawcę klasy, nauczyciela przedmiotu lub na wniosek rodziców. 
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4. Każde zebranie (spotkanie) winno być udokumentowane informacją w dzienniku 

lekcyjnym lub innym dokumencie prowadzonym przez wychowawcę. 

 

 


