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Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 
 

I. WSTĘP 

 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 

ze zmianami);  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59 

ze zmianami);  

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

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy szkołach publicznych (Dz. U. z 18 czerwca 2015 r, poz. 843 ze zmianami);  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 18 sierpnia 2016 r., poz. 

1278);  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach;( Dz. U.  z 14 czerwca 2017 r. ,poz. 1147); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy szkołach publicznych. (Dz. U. 

z 2017 r, poz. 1534 ze zmianami); 

 

 

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Liceum 

Ogólnokształcącego w Bogatyni są integralną częścią Statutu Liceum Ogólnokształcącego 

w Bogatyni. 
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II. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA 

I PROMOWANIA UCZNIÓW 

 

§ 1.1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie 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. 

3. 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. 

 

§ 2.1 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
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3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali i w formach przyjętych w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 15 ust. 7–15; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której 

mowa w § 11 ust. 1 i § 13 ust. 3; 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia. 

 

§ 3.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

2. 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 

zachowania; 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Rodzice, którzy nie uczestniczą w zebraniach oraz nie kontaktują się z nauczycielami 

prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak 

informacji o WZO, PZO i postępach dziecka w nauce. 
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III. SZCEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA 

 

§ 4.1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Ocena jest 

informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez 

nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

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

ustaloną ocenę. 

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

pisemne prace kontrolne są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom 

(prawnym opiekunom) w obecności nauczyciela. 

 

§ 5. Wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 ust 1, dostosowuje się do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania - na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na 

podstawie tej opinii. 

 

§ 6.1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

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

opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego lub 

informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo 

„zwolniona”. 

 

§ 7.1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego 

ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej zwalnia do ukończenia szkoły ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym 

z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo 

„zwolniona”. 

 

IV. KLASYFIKACJA UCZNIÓW 

 

§ 8.1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach 

Oceniania - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie 

do końca stycznia dla klas pierwszych i drugich oraz do 22 grudnia dla klas trzecich. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym 

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
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i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 11 ust. 1 

i § 13 ust. 3. 

4. Najpóźniej na trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla 

niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych. Przewidywane oceny należy 

wpisać do dziennika elektronicznego w rubryce przeznaczonej na wpisanie 

przewidywanych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

5. Uczeń, który w okresie od poinformowania o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej do jej 

wystawienia, nie wykaże się postępami w uzyskiwaniu wiedzy i umiejętności lub 

przestanie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, może otrzymać niższą ocenę klasyfikacyjną 

od przewidywanej, włącznie z oceną niedostateczną. 

6. Najpóźniej na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej wychowawcy klas są zobowiązani poinformować rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie zachowania. Jeżeli rodzic nie 

uczestniczy w zebraniach, wychowawca przekazuje informację o przewidywanych 

ocenach za pośrednictwem  dziennika elektronicznego. Przewidywane oceny 

klasyfikacyjne oraz ocena zachowania mogą ulec zmianie. 

 
§ 9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z 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. 

 

§ 10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim 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. 

 

§ 11.1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala 

się według skali: 

1) stopień celujący – 6, 

2) stopień bardzo dobry – 5, 
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3) stopień dobry – 4, 

4) stopień dostateczny – 3, 

5) stopień dopuszczający – 2 

6) stopień niedostateczny – 1. 

2. 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 dalej się uczyć. 

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

zachowania. 

4. Aktywność ucznia podczas lekcji nauczyciel może ocenić za pomocą plusów, które będą 

zamieniane na oceny: trzy plusy to ocena bardzo dobry. W przypadku ustalania 

śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu nauczyciel w porozumieniu 

z uczniem może dwa plusy zamienić na ocenę dobrą, a jeden plus na ocenę dostateczną. 

5. Wprowadza się następujące wymagania: 

1) minimum 4 oceny cząstkowe w semestrze, z wyjątkiem przedmiotów realizowanych 

w wymiarze jednej godziny tygodniowo – 3 oceny; 

2) co najmniej trzy sprawdziany w ciągu roku, z czego jeden do końca listopada; 

3) nieobecność na sprawdzianie lub kartkówce zaznaczamy ukośnikiem w rubryce ocen. 

6. Uczeń ma prawo do jednokrotnego lub dwukrotnego w semestrze (jednokrotne – 1 lub 2 

godziny w tygodniu, dwukrotne – powyżej dwóch godzin przedmiotu tygodniowo), 

zgłoszonego przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania bez podania przyczyn. 

Nauczyciel nieprzygotowanie ucznia zaznacza w dzienniku elektronicznym datą. Jeżeli 

uczeń celowo unika danego przedmiotu, prawo to nie będzie respektowane. 

7. Zasady przeprowadzania prac pisemnych: 

1) sprawdziany i prace klasowe muszą być zapowiedziane uczniom minimum 

z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku elektronicznym; 

2) w ciągu tygodnia mogą odbyć się co najwyżej cztery sprawdziany (prace klasowe), 

w tym jeden z zakresu rozszerzonego, dla jednego ucznia i nie więcej niż jeden 

dziennie. W przypadku przełożenia sprawdzianu na prośbę uczniów nie obowiązuje 

limit sprawdzianów; 

3) praca pisemna, tzw. kartkówka może zostać przeprowadzona na każdej lekcji bez 

zapowiedzi (czas do 20 minut); 
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4) zgłoszenie nieprzygotowania przed rozpoczęciem lekcji zwalnia z pisania kartkówki 

niezapowiedzianej; 

5) prace pisemne nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i ocenić w ciągu dwóch tygodni od 

ich przeprowadzenia, a prace klasowe z języka polskiego w ciągu trzech tygodni 

(z wyłączeniem ferii, przerw świątecznych). Po tym czasie  uczeń ma prawo do 

odmówienia wpisu oceny; 

6) każdy uczeń ma obowiązek przystąpienia do sprawdzianu, pracy klasowej w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku nieobecności obowiązkiem ucznia jest 

przedstawienie usprawiedliwienia w formie pisemnej od rodziców/prawnych 

opiekunów (informacja może być przesłana przez dziennik elektroniczny) lub lekarza. 

W przypadku stwierdzenia unikania przez ucznia pisania prac w wyznaczonych 

terminach nauczyciel ma prawo wystawić ocenę niedostateczną za pracę pisemną. 

Uczeń ma obowiązek powiadomić nauczyciela o planowanej nieobecności podczas 

zapowiedzianego sprawdzianu (pracy klasowej) i napisać go w innym terminie 

ustalonym przez nauczyciela; 

7) dopuszcza się ustalenie oceny niedostatecznej z pracy pisemnej w przypadku 

stwierdzenia niesamodzielnej pracy; 

8) nauczyciel zobowiązany jest wpisywać oceny ze sprawdzianów, prac klasowych do 

dziennika elektronicznego kolorem czerwonym; 

9) prace pisemne (za wyjątkiem kartkówek) powinny być przechowywane przez 

nauczyciela do końca  czerwca danego roku szkolnego. 

8. Ustalenie ocen klasyfikacyjnych przeprowadza się w oparciu o oceny bieżące 

z zachowaniem ich hierarchii wynikającej również ze specyfiki przedmiotu: 

1) pierwszorzędne znaczenie mają oceny ze sprawdzianów pisemnych z jednego lub kilku 

działów oraz za obszerne, przekrojowe odpowiedzi ustne z materiału powtórzeniowego; 

2) drugorzędne znaczenie mają oceny za odpowiedzi ustne (kartkówki) z bieżącego 

materiału nauczania; 

3) trzeciorzędne (uzupełniające) znaczenie mają oceny za referaty, zadania domowe, pracę 

na lekcji i inne przejawy aktywności. 

9. Przy ustalaniu oceny rocznej bierze się pod uwagę wyniki klasyfikacji śródrocznej. 

10. Dla uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego stosuje się trzytygodniowy 

„okres ochronny”, mający na celu adaptację w nowym środowisku szkolnym. W tym 

okresie uczniowie są oceniani, ale oceny niedostateczne nie są wpisywane do dziennika 

elektronicznego. 
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11. W szkole funkcjonuje tradycja losowania tzw. „szczęśliwego numerka”. Uczeń, którego 

numer w dzienniku został wylosowany, jest tego dnia zwolniony z niezapowiedzianych 

kartkówek i odpowiedzi ustnych (może do nich przystąpić z własnej woli). 

 

§ 12. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wszystkie umiejętności zawarte w podstawie programowej, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania, rozwiązuje także 

zadania o wyższym/znacznym stopniu trudności, 

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 

i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo 

krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował cały zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową 

przedmiotu w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych 

w podstawie programowej  danej klasy, ale poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje 

(wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone w podstawie programowej danej klasy na poziomie umożliwiającym 

rozwiązywanie (wykonywanie) typowych zadań teoretycznych lub praktycznych 

o średnim poziomie trudności; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu treści 

przewidzianych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej 

nauki oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości 

i umiejętności określonych w podstawie programowe danej klasy, a braki 
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uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu oraz nie jest w stanie 

rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności. 

 

§ 13.1. 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, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

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

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

4. Szczegółowe kryteria oceny zachowania są następujące: 

1) poprawne otrzymuje uczeń, który: 

a) wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

b) nie narusza postanowień zawartych w Statucie Szkoły, 

c) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków, 

d) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów, 

e) dba o zdrowie i higienę swoją i innych, 

f) nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych, 

g) dba o estetykę stroju, 

h) okazuje szacunek innym, 

i) nie używa wulgarnego słownictwa, 
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j) ma nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 8 

spóźnień w semestrze. 

2) dobre otrzymuje uczeń, który: 

a) spełnia wszystkie wymagania stawiane na ocenę poprawną, 

b) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, 

c) stara się dbać o piękno mowy ojczystej, 

d) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i nauczycielami, 

e) ma nie więcej niż 10 godziny nieusprawiedliwionych . 

3) bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:  

a) spełnia wszystkie wymagania stawiane na ocenę dobrą, 

b) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

c) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy i szkoły, 

d) dba o piękno mowy ojczystej, 

e) ma nie więcej niż 2 godziny nieusprawiedliwione. 

4) wzorowe otrzymuje uczeń, który:  

a) spełnia wszystkie wymagania stawiane na ocenę bardzo dobrą, 

b) wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

c) często wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

d) wyróżnia się na tle klasy swoją kulturą osobistą, 

e) z pełnym zaangażowaniem dba o piękno mowy ojczystej, 

f) systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje. 

5) nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:  

a) nie spełnia wymagań stawianych na ocenę poprawną, 

b) otrzymał upomnienie wychowawcy klasy, 

c) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

d) nie postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

e) nie dba o dobro i tradycje szkoły, 

f) nie dba o piękno mowy ojczystej, 

g) nie wykazuje dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

h) nie zachowuje się godnie i kulturalnie na terenie szkoły i poza nią, 

i) nie okazuje szacunku innym osobom, 

j) ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze. 

6) naganne otrzymuje uczeń, który:  
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a) uporczywie uchyla się od obowiązku uczestniczenia w lekcjach, pomimo 

upomnień wychowawcy, 

b) otrzymał w semestrze naganę dyrektora szkoły, 

c) stanowi zagrożenie dla otoczenia, 

d) bierze udział w bójkach, kradzieżach, 

e) znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, 

f) dewastuje mienie szkolne, społeczne, 

g) stosuje wyłudzanie, zastraszanie, 

h) działa w grupach nieformalnych - gangi, sekty. 

5. Godziny nieusprawiedliwione nie mogą być decydującym kryterium przy wystawieniu 

oceny z zachowania. 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 14. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

§ 15.1. 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 zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego 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: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:  wychowanie fizyczne. 
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6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny zachowania. 

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

8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

9. 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 (prawnymi opiekunami).   

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza 

komisja, w której skład wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjnych - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja 

powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany egzamin. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 10 i 11; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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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15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”. 

 

§ 16.1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 17. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 17 i § 19 ust. 1. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 17. 

 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 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 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tych oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) 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. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, 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. 

6. Ustalona przez komisję 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 niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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 rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
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b) termin posiedzenia komisji; 

c) imię i nazwisko ucznia; 

d) wynik głosowania; 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. 

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

V. PROMOWANIE UCZNIÓW 

 

§ 18.1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 19 ust. 

9. 

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

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne religię/etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

4. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:  

1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć;  

2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez 

wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena; 
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3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak 

i zajęcia z etyki. 

5.  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ze szkół ponadgimnazjalnych otrzymują 

z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, są zwolnieni 

z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, uprawnienie takie przysługuje także wtedy, 

gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły, a został wybrany 

przez ucznia na egzamin maturalny, uzyskują z tych przedmiotów odpowiednio w części 

ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego najwyższy wynik na poziomie rozszerzonym, 

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 19 ust. 9. 

 

§ 19.1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy 

z tych zajęć. 

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

egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

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

komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 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 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. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
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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 protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. 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. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna 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. 

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

szkoły, jeżeli uznają, że egzamin poprawkowy został przeprowadzony niezgodnie z 

przepisami prawa. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu. Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że ta ocena została ustalona 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, powołuje komisję, która 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 20.1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, 

z uwzględnieniem § 18 ust. 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe 

od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której 

mowa w ust. 1 , uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
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3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne religię lub etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

 

VI. TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 

ROCZNEJ OCENY Z ZAJĘC EDUKACYJNYCH 

 

§ 21.1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko w przypadku, 

gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o 

którą się ubiega, lub jest od niej wyższa. 

2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 90% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby), 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu, 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów 

i prac pisemnych, 

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych 

niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych, 

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy. 

 

§ 22.1. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie 

podania do wychowawcy klasy, w ciągu jednego dnia po uzyskaniu informacji 

o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. W podaniu 

zaznacza, o jaką ocenę będzie się ubiegał. 

2. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu § 21 w ust. 2 pkt 1 i 2, a nauczyciel 

przedmiotu spełnienie wymogów § 21 ust. 2 pkt 3, 4 i 5. 

3. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków § 21 z ust. 4 pkt 3,4,5 

nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

4. W przypadku niespełnienia  któregokolwiek z warunków wymienionych § 21 prośba 

ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu 

przyczynę jej odrzucenia. 

5. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

6. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia 
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ocenione poniżej jego oczekiwań. 

7. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony 

do dokumentacji wychowawcy klasy. 

8. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 

zaliczony na 100%. 

9. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od 

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

 

§ 23.1. Wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania może otrzymać 

uczeń w wyniku głosowania Rady Pedagogicznej. 

2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1 składa podanie do Dyrektora Szkoły z prośbą o ustalenie 

wyższej niż przewidywana oceny zachowania. 

3. W razie równej liczby głosów decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły. 

4. Ocena zachowania uzyskana w wyniku głosowania Rady Pedagogicznej jest ostateczna. 

 

VII. ZASADY ORGANIZOWANIA NAUKI RELIGII/ETYKI I WYCHOWANIA 

DO ŻYCIA W RODZINIE 

 

§ 24.1. Nauka religii/etyki i wychowania do życia w rodzinie są przedmiotami 

nadobowiązkowymi. 

2. Na początku roku szkolnego (do dwóch tygodni od rozpoczęcia) rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia lub sam uczeń, jeśli ukończył 18 rok życia, wypełniają deklaracje 

dotyczące uczestnictwa w zajęciach religii/etyki oraz wychowania do życia w rodzinie. 

Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia lub pełnoletnich uczniów szkoła 

organizuje lekcje etyki ( mogą to być zajęcia między klasowe lub międzyszkolne). 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) lub sam uczeń, po ukończeniu 18 roku życia, w ciągu roku 

szkolnego mogą pisemnie zrezygnować z zajęć religii/etyki lub wychowania do życia 

w rodzinie, o czym powinni powiadomić wychowawcę. Oceny z religii/etyki są wliczane 

do średniej ocen ucznia. 

4. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, wpisuje się oceny 

z obu przedmiotów. 
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 25.1. Wychowawca klasy corocznie na godzinach wychowawczych oraz na zebraniach 

z rodzicami przedstawia zasady niniejszego regulaminu. 

2. Pełny tekst Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz 

w sekretariacie szkoły. 

3. Przedmiotowe Zasady Oceniania dostępne są u poszczególnych nauczycieli 

i dyrektora szkoły. 

 

 

Bogatynia,  20 grudnia 2018 r.                                                  Dyrektor    


