
 

Wyciąg z wewnątrzszkolnych zasad oceniania 

 
VI.1. Ogólne zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

 

§ 56 

 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele na pierwszych lekcjach informują 

uczniów o:  

1) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych przez siebie programów 

nauczania,  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, 

3) liczbie przewidywanych ocen do klasyfikacji śródrocznej lub rocznej, 

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

5) innych kwestiach zapisanych w przedmiotowych zasadach oceniania. 

2. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceny zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów opracowują nauczyciele 

przedmiotów. Powinny one uwzględniać specyfikę przedmiotu, indywidualne koncepcje 

dydaktyczne nauczycieli i szczególne potrzeby szkoły (typ oddziału). Ponadto nauczyciele 

określają, jakie formy sprawdzania osiągnięć są najważniejsze. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi 

i sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych bezpośrednio u nauczycieli lub 

w bibliotece szkolnej. 

5. W szkole stosowane są różne formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:  

1) co najmniej jednogodzinne prace klasowe zapowiadane na jeden tydzień przed 

terminem 
2) kartkówki (nie muszą być zapowiadane) z trzech ostatnich lekcji w przypadku 

poziomu podstawowego, a w przypadku poziomu rozszerzonego z lekcji stanowiących 

tygodniowy wymiar nauczania, trwające do 20 min 
3) prace domowe, 
4) zadania (referaty, prezentacje, ćwiczenia praktyczne) 
5) odpowiedzi ustne, 
6) praca na lekcji, 
7) zaliczenia wiadomości i umiejętności w związku z uzyskaniem oceny niedostatecznej 

w klasyfikacji śródrocznej. 
8) prace pisemne będące częścią przygotowania ucznia do matury zgodnie ze specyfiką  

przedmiotu  
6. Wprowadza się następujące kategorie ocen wraz z ich wagami: 

praca klasowa – waga 3 

kartkówka – waga 2 

kartkówka wejściowa – waga 1 

praca na lekcji – waga 1 

udział w lekcji – waga 3 (raz w semestrze) 

wypowiedź/odpowiedź ustna – waga 2 

zadanie – waga 2 



praca domowa – waga 1 

przygotowanie do matury – waga 3  

sprawdzian – wf – waga 2 

sprawdzian laboratoryjny – waga 3 

 

7. Każdy nauczyciel indywidualnie dokonuje wyboru form i ich ilości, uwzględniając   

specyfikę przedmiotu (oddziału), oraz informuje uczniów o obowiązujących zasadach   

8. Minimalna liczba ocen cząstkowych niezbędnych do klasyfikacji wynosi: 

1) 3 – z przedmiotów, które odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu, 
2) 4 – z przedmiotów, które odbywają się więcej niż dwa razy w tygodniu.  

9.   Wprowadza się następującą procentową skalę ocen (dotyczy punktacji przewidzianej na 

daną formę sprawdzającą): 

0% - 49,9% - ocena niedostateczna 

50% - 59,9% - ocena dopuszczająca 

60% - 74,9% - ocena dostateczna 

75% - 89,9% ocena dobra 

90% - 99,9% - ocena bardzo dobra 

100% - ocena celująca 

10. Wszystkie formy pisemne sprawdzania osiągnięć uczniów zostają obligatoryjnie ocenione 

i udostępnione do wglądu uczniom w ciągu dwóch, a w przypadku języka polskiego – 

trzech, tygodni, licząc od daty otrzymania ich przez nauczyciela. Każda kolejna forma 

pisemna może odbyć się jedynie w przypadku spełnienia w/w warunku (nie dotyczy 

kartkówek z bieżącego materiału). Fakt oddania sprawdzonej pracy pisemnej należy 

odnotować w dzienniku elektronicznym. 

 

UWAGA: powyższe terminy nie dotyczą prac pisemnych będących częścią przygotowania do 

matury 

 

11. W przypadku nieobecności nauczyciela lub dni wolnych od zajęć dydaktycznych termin 

oddania pracy zostaje odpowiednio przedłużony. 

12. Uczeń powinien uzupełnić wiedzę z zakresu zagadnień omawianych w czasie jego 

nieobecności w terminie uzgodnionym z nauczycielem zgodnie ze specyfiką przedmiotu i 

z zasadami określonymi w przedmiotowych zasadach oceniania. 

13. W przypadku nieobecności na pracy pisemnej, uczeń jest zobowiązany do jej uzupełnienia 

na zasadach i w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie dłuższym jednak niż 30 dni od 

powrotu z nieobecności. 

 

§ 57 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa 

w § 43 ust. 4, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 

którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 56 ust. 1 pkt. 1, 

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, o której mowa w art. 71b ust. 

3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą". 



3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 56 

ust. 1 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

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

działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

 

 

 

§ 58 

 

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

wychowania fizycznego w całości lub częściowo, zajęć komputerowych, informatyki.  

2. Dyrektor Liceum zwalnia ucznia w całości lub z części zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę na czas określony 

w tej opinii. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub 

informatyki na czas uniemożliwiający ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”. 

4. Dyrektor Liceum, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia 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. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie 

szkoły. 

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony” albo „zwolniona” 

 

VI.2. Klasyfikowanie uczniów 

 

§ 59 

 

1. W roku szkolnym przeprowadza się klasyfikację śródroczną i roczną (końcową). 

2. W roku szkolnym odbywają się dwie rady pedagogiczne, których celem jest analiza ocen i 

postępów uczniów w nauce (wskazanie ewentualnych zagrożeń otrzymania oceny 

niedostatecznej w klasyfikacji). 

3. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. Dokonuje się tego w 

odniesieniu do planów nauczania, stosując przyjętą skalę ocen i przeprowadza się w 

terminie określonym przez dyrektora Liceum. 



4. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym 

roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a 

ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danego oddziału i ocenianego ucznia..  

6. Przyjmuje się następujące kryteria ocen klasyfikacyjnych: 

1)  Klasyfikacyjną ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ważoną ocen 

powyżej 5,5 oraz spełnia co najmniej jeden z  wymienionych niżej warunków: 

a) Uzyskał średnią arytmetyczną ocen z zapowiedzianych prac pisemnych pisanych 

przez klasę w szkole co najmniej 5,5; 
b) Oceny celujące stanowią co najmniej połowę wszystkich ocen uzyskanych przez 

ucznia.  
 

2) Klasyfikacyjną ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał  średnią ważoną 

ocen powyżej 4,5 oraz spełnia co najmniej jeden z  wymienionych niżej warunków: 

a) Oceny celujące i bardzo dobre stanowią co najmniej połowę wszystkich ocen 

uzyskanych przez ucznia; 
b) Uzyskał średnią arytmetyczną ocen z zapowiedzianych prac pisemnych pisanych 

przez klasę w szkole co najmniej 4,5.  
 

3) Klasyfikacyjną ocenę dobrą  otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ważoną ocen 

powyżej 3,5 oraz spełnia co najmniej jeden z  wymienionych niżej warunków: 

a)   Oceny dobre lub wyższe stanowią co najmniej połowę wszystkich ocen 

uzyskanych przez ucznia; 

b)   Uzyskał średnią arytmetyczną ocen z zapowiedzianych prac pisemnych pisanych 

przez klasę w szkole co najmniej 3,5. 

4)  Klasyfikacyjną ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ważoną 

ocen powyżej 2,5 oraz spełnia co najmniej jeden z  wymienionych niżej warunków: 

a)  Oceny dostateczne lub wyższe stanowią co najmniej połowę wszystkich ocen 

uzyskanych przez ucznia; 

b)   Uzyskał średnią arytmetyczną ocen z zapowiedzianych prac pisemnych  pisanych 

przez klasę w szkole co najmniej 2,5. 

 

5)  Klasyfikacyjną ocenę dopuszczającą  otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie  

wymienione niżej warunki: 

a) Uzyskał co najmniej jednakową liczbę ocen pozytywnych i negatywnych; 
b) Oceny dopuszczające lub wyższe z zapowiedzianych prac pisemnych pisanych 

przez klasę w szkole stanowią co najmniej połowę wszystkich ocen uzyskanych 

przez ucznia; 
c) Uzyskał średnią ważoną ocen powyżej 1,5.  

 

6) Klasyfikacyjną ocenę niedostateczną  otrzymuje uczeń, który nie spełnia   wymienionych 

warunków na żadna ocenę pozytywną. 

 



7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

8. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia, a wychowawca klasy -  jego rodziców 

(prawnych opiekunów)  - o przewidywanych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych 

i ocenie zachowania.  Czynią to w następujący sposób:  

1) Nie później niż na dwa tygodnie przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne powinni poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach 

niedostatecznych, tzw. zagrożeniach, natomiast wychowawca klasy powinien o tych 

zagrożeniach poinformować rodziców (opiekunów prawnych) telefonicznie lub za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego lub pisemnie za pośrednictwem ucznia – 

z prośbą o pisemne potwierdzenie. 
2) Nie później niż na tydzień przed klasyfikacją nauczyciel przedmiotu informuje uczniów 

i wychowawcę klasy o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i wpisuje je do 

dziennika. 
3) Nie później niż na tydzień przed klasyfikacją nauczyciel wychowawca informuje 

uczniów o przewidywanych ocenach zachowania. 
4) Przewidywane oceny klasyfikacyjne mogą ulec zmianie. 
5) Ostateczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotów, a także oceny klasyfikacyjne 

zachowania, wystawiane są na dwa dni przed klasyfikacją.  
9. Proponowana śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna może ulec zmianie: 

1) z inicjatywy nauczyciela, 

2) w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności, na pisemną prośbę ucznia z 

zastrzeżeniem § 66. 

10. Proponowana śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania może ulec zmianie, 

jeśli uczeń w terminie nie późniejszym niż dwa dni przed klasyfikacją udowodni, że 

powinien otrzymać wyższą liczbę punktów od wystawionej, gdyż nauczyciel wychowawca 

przeoczył pewne jego zasługi lub o nich zapomniał. 

11. Rodzice (prawni opiekunowie) lub pełnoletni  uczeń mogą zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora Liceum, 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 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

12. 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 Liceum powołuje komisję, która bada dany 

przypadek i podejmuje decyzję. W przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i 

ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W przypadku 

oceny klasyfikacyjnej zachowania powołana przez dyrektora Liceum komisja ustala ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

13. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 11, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10. Termin sprawdzianu wiadomości 

i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) lub tylko z 

uczniem w przypadku osoby pełnoletniej. 

14. W skład komisji wchodzą:  



1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: dyrektor Liceum albo 

nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji, 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel z danej lub innej szkoły 

tego samego typu prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;  
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: dyrektor Liceum albo 

nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji, 

wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, pedagog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

przedstawiciel Rady Rodziców. 
15. Nauczyciel, o którym mowa w § 59 ust. 13 pkt. 1, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor Liceum powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

16. 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 § 65.  

17. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład 

komisji.  

18. Przepisy § 59 ust. 10-14 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, 

z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od daty przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

19. Uczniowi pełnoletniemu lub rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo do 

wniesienia zastrzeżeń dotyczących oceny uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, 

gdy: 

1) Uczniowi nie przygotowano zakresu materiału do egzaminu w odpowiednim czasie, 
2) Zakres materiału był szerszy niż planowany egzamin, 
3) Skład komisji egzaminacyjnej nie był zgodny z przepisami prawa, 
4) Realizacja co najmniej 75% zagadnień egzaminacyjnych nie pozwalała na uzyskanie 

oceny dopuszczającej zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania z danego 

przedmiotu. 
 

20. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości 

i umiejętności, o którym mowa w § 59 ust. 8 w wyznaczonym terminie, może przystąpić 

do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Liceum z zastrzeżeniem 

§ 65 ust. 13. 

21. Ustaloną niedostateczną ocenę klasyfikacyjną śródroczną uczeń ma obowiązek zaliczyć 

w ciągu pierwszych czterech tygodni od rady klasyfikacyjnej. Zaliczenie odbywa się 

w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem uczącym danego przedmiotu. 

22. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu bierze się pod uwagę przy ustalaniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej. Roczna ocena klasyfikacyjna nie powinna różnić się od 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej więcej niż dwa punkty w przyjętej skali ocen. 

Warunkiem uzyskania promocji lub ukończenia szkoły jest otrzymanie pozytywnej oceny 

klasyfikacyjnej rocznej ze wszystkich obowiązkowych i uzupełniających zajęć 

edukacyjnych z zastrzeżeniem § 64 pkt 7. 

23. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie zaliczył niedostatecznej śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej, a przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna jest pozytywna, ma prawo 



do ponownego zaliczania materiału objętego klasyfikacją śródroczną w terminie nie 

późniejszym niż tydzień przed klasyfikacją roczną.  

24. Uczeń, który uzyskał oceny niedostateczne, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 
 


