załącznik nr 1 do Statutu

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. JANA PAWŁA II
W ELBLĄGU
§1
1. Szkolne Zasady Oceniania stosowane w Liceum zgodne są z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).
2. Szczegółowe zasady oceniania ujęte są w Statucie Szkoły w § 9 i 30.
§2
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. W procesie oceniania uwzględniany jest także wzrost poziomu wiedzy mierzony
w stosunku do poznanego stanu wyjściowego.
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.
§3
1. Monitorowanie pracy ucznia,

informowanie go o poziomie osiągnięć edukacyjnych

pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga
poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć; informowanie o zachowaniu ucznia i postępach
w tym zakresie.
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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 samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
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 ( wymagania edukacyjne na każdą ocenę
zamieszczone na stronie internetowej szkoły „ Wymagania edukacyjne” w zakładce
„Edukacja”.)
2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
według skali i w formach przyjętych w Liceum,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 14 ust. 8-15,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
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 ucznia w nauce.
4. W szkole stosuje się kontrolę osiągnięć uczniów:
1) wstępną – na początku roku szkolnego, w celu określenia poziomu wiadomości i
umiejętności uczniów orz ustalenie kierunku pracy z uczniami klas pierwszych. Decyzję
o stosowaniu tej formy kontroli podejmuje nauczyciel przedmiotu lub Dyrektor.
2) bieżącą – jej celem jest systematyczne śledzenie postępów w nauce, pełni ona funkcję
wspomagającą, wskazuje kierunek pracy ucznia.
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3) końcową (podsumowującą) – jej celem jest sprawdzenie osiągnięć po dokonaniu
klasyfikacji śródrocznej i rocznej. Decyzję o tej formie kontroli podejmuje nauczyciel
lub Dyrektor.
5. Kontrola osiągnięć uczniów odbywa się w formie:
1) ustnej,
2) pisemnej,
3) praktycznej.
6. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z poszczególnych
przedmiotów

określają

Przedmiotowe

Systemy

Oceniania

stanowiące

załącznik

do Szkolnych Zasad Oceniania.
§4
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceny zachowania,
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
3) skutkach ustalenia uczniowie nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Kryteria oceniania i zachowania uczniów i kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów
są udostępniane uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły.
4. Szkolne Zasady Oceniania uwzględniają zapisy Statutu Szkoły dotyczące praw
i obowiązków ucznia, związane z procesem oceniania:
1) Uczeń ma obowiązek uzupełnić na bieżąco wiadomości i notatki z zajęć opuszczonych
z różnych powodów (w przypadku dłuższej nieobecności termin uzupełnienia
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wiadomości i notatek powinien być uzgodniony indywidualnie z nauczycielami
poszczególnych przedmiotów);
2) Obowiązkiem ucznia jest pisanie prac klasowych i sprawdzianów (materiał – trzech
jednostek lekcyjnych lub jednego tematu) w ustalonym terminie;
3) Nieprzygotowanie do zajęć uczeń ma obowiązek zgłosić zaraz po wejściu do klasy,
w tym również brak pracy domowej, brak zeszytu, podręcznika czy innych materiałów
niezbędnych na zajęcia lekcyjne.
4) Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z aktywnego udziału w zajęciach
lekcyjnych.
5) „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych prac klasowych
i sprawdzianów, udziału w zapowiedzianym ustnym powtórzeniu materiału, posiadania
pisemnych prac domowych.
6) Uczeń ma prawo:
a) znać termin pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem,
b) praca klasowa może być jedna dziennie i nie więcej niż trzy w tygodniu (przy czym
trzecia praca klasowa może być zrealizowana wyłącznie z języka obcego )
c) w ciągu dnia mogą być najwyżej dwa sprawdziany lub jeden sprawdzian i jedna
praca klasowa.
7) Uczeń ma prawo znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów. Oceny z prac
klasowych powinny być znane uczniom nie później niż po dwóch tygodniach od daty
pisania (z języka polskiego – trzech tygodniach). Każda ocena z pracy klasowej może
być poprawiana – szczegółowe zasady popraw określa PZO. Ocena z pracy oddanej po
terminie może być wpisana do dziennika lekcyjnego za zgodą ucznia.
8) Ponieważ próbna matura jest pomiarem wiedzy i umiejętności ucznia, to uzyskanie
przez ucznia wysokiej oceny może wpłynąć na podwyższenie oceny rocznej o 1 stopień.
8) Uczeń ma prawo odmówić odrobienia prac domowych w okresie świąt, ferii, wakacji”.
§5
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Każda ocena, jaką otrzymał uczeń w toku nauki szkolnej, powinna być przez nauczyciela
uzupełniona komentarzem słownym, motywującym ucznia do lepszej pracy.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę. Formę uzasadniania ustala nauczyciel danego przedmiotu.
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4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Prace udostępnione
przez nauczyciela do wglądu nie mogą być kserowane, fotografowane i wynoszone poza
obręb szkoły.
5. Uczeń ma prawo poprawić proponowaną przez nauczyciela ocenę śródroczną i roczną
przed wystawieniem oceny ostatecznej przez nauczyciela, poddając się kontroli w formie
pisemnej z materiału obejmującego semestr lub cały rok. Szczegółowe zasady popraw
określa PZO.
5. Fakt wglądu rodzica (prawnego opiekuna) do pisemnej pracy kontrolnej ucznia powinien
być potwierdzony własnoręcznym podpisem i datą.
§6
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie aktualnej opinii publicznej lub niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni
specjalistycznej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego
nauczania, rozpoznania przez zespół nauczycieli i specjalistów indywidualnych potrzeb
rozwojowych

i

edukacyjnych

dostosować

ucznia,

wymagania

edukacyjne

do

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
§7
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego brany jest w szczególności pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia w realizację zajęć oraz wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki przedmiotu.
2. Dyrektor szkoły ma prawo zwalniać ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki
lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony tej
opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii
informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”.
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§8
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z nauki drugiego języka obcego.
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w § 8 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 drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
§9
1. Klasyfikacja w Liceum odbywa się dwa razy w roku, a jej terminy są ustalane na początku
każdego roku szkolnego.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania
ucznia oraz ustaleniu w skali od 1 do 6 śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
3. W klasyfikacji śródrocznej i rocznej uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą po
przekroczeniu progu 1,7.
4. Ocena roczna ustalana jest na zasadach uwzględnionych w Przedmiotowych Zasadach
Oceniania z danego przedmiotu.
5. Uczeń jest sklasyfikowany, jeżeli zostały mu ustalone oceny ze wszystkich przedmiotów,
z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.
6. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas są obowiązani
poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania w terminie i formie określonych w § 9 ust. 7.
7. Obowiązek, o którym mowa w § 9 ust. 6, nauczyciele realizują najpóźniej na 7 dni przed
posiedzeniem Rady Pedagogicznej . Informacja o przewidywanych ocenach rocznych jest
podana w dzienniku internetowym, który stanowi źródło informacji zaakceptowane przez
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rodziców. W przypadku uczniów zagrożonych oceną niedostateczną termin ten wynosi 14
dni. Jeżeli w ciągu 5 dni od wpisania w dzienniku internetowym ocen sugerowanych,
rodzic nie skontaktuje się z nauczycielem lub wychowawcą, to obowiązek poinformowania
rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i nagannej ocenie ze sprawowania, uznaje
się za spełniony.
§ 10
1. 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 oraz uczniów danej klasy.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo
wyższej, ani na ukończenie szkoły.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub na religię albo etykę, do
średniej ocen wlicza się także roczne oceny, uzyskane z tych zajęć.
§ 11
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach
według następującej skali:
1) stopień celujący – 6,
2) stopień bardzo dobry – 5,
3) stopień dobry – 4,
4) stopień dostateczny – 3,
5) stopień dopuszczający – 2,
6) stopień niedostateczny – 1.
2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w
ust. 1 pkt 1 – 5.
3. Skala ocen cząstkowych może być poszerzona o znak „+” w odniesieniu do oceny
niedostatecznej, dopuszczającej, dostatecznej, dobrej i bardzo dobrej.
4. Dopuszcza się stosowanie w dziennikach lekcyjnych skrótów odnośnie ocen:
1) stopień celujący – cel;
2) stopień bardzo dobry – bdb;
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3) stopień dobry – db;
4) stopień dostateczny – dst;
5) stopień dopuszczający – dop;
6) stopień niedostateczny – ndst;
za wyjątkiem oceny rocznej.
§ 12
1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.
3. 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.
4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się zgodnie z obowiązującym
szkolnym regulaminem „Zasady oceny zachowania”.
5. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według obowiązującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu z listy ucznia, który nie uczęszczał
na zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia a sytuacja ta powtórzyła się kolejny rok z rzędu.
§ 13
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1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności (50 % i więcej planowych zajęć) oraz braku ocen
w obszarach obowiązujących w przedmiotowych zasadach oceniania.
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, podejmując uchwałę w drodze głosowania, zwykłą
większością głosów.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w § 13 ust. 4 pkt 2,
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jak wychowanie fizyczne oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w § 13 ust. 4 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny
nie ustala się oceny zachowania.
7. Podania o egzamin klasyfikacyjny powinny być złożone w sekretariacie szkoły nie później
niż godzinę przed rozpoczęciem posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
9. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 13 ust. 2, 3 i 4 pkt. 1,
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez
Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 13 ust. 4 pkt 2, przeprowadza
komisja, powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia
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odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji
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.
14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 13 ust. 4 pkt 2, oraz jego
rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
2) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w § 13 ust. 11, a w przypadku egzaminu
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład
komisji;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia
5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
6) uzyskaną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania

zamiast

oceny klasyfikacyjnej

wpisuje

się

„nieklasyfikowany”

albo

„nieklasyfikowana”.
§ 14
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i §
15 ust. 1.
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 § 15 ust. 1-9.
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3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1-9.
§ 15
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły w sprawie oceny klasyfikacyjnej, 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 mogą być zgłoszone w terminie w ciągu 2 dni od daty zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna 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:
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 § 15 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 (opiekunami prawnymi).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
- jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia
edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
– jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
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c) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
f) przedstawiciel Rady Rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w § 15 ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału pracy
w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje 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, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w § 15 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 § 15 ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
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10. Przepisy § 15 ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. W tym przypadku,
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 16
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.
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. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał
tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub
finalisty olimpiady przedmiotowej po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą
końcową ocenę klasyfikacyjną.
4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 16 ust. 1, nie otrzymuje promocji
do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
§ 17
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. Podania o egzamin poprawkowy powinny być złożone w sekretariacie szkoły nie później
niż godzinę przed rozpoczęciem posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
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 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.
5. Uczeń, przygotowujący się do egzaminu poprawkowego, powinien zgłosić się do
nauczyciela po zakres materiału na ten egzamin w terminie do 30 czerwca.
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6. Pytania egzaminacyjne powinny być tak opracowane, aby uwzględniały kryteria na
poszczególne oceny, tj. w skali od 1 do 6 – zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi
zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły w zakładce „Edukacja”.
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji 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.
8. Nauczyciel, o którym mowa w § 17 ust. 3 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.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwa zajęć edukacyjnych;
2) skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) pytania 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.
10. 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.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna i od decyzji Komisji
nie przysługuje odwołanie.
13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który
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nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 18
1. Uczeń kończy Liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych
w Liceum, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub na religię albo etykę,
do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny, uzyskane z tych zajęć.
3. Uczeń kończy liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę zachowania.
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