
Rozdzia  VIII

WEWN TRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 7 wrze nia 1991r. o systemie o wiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943
ze zmianami);

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o wiatowe. (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59
ze zmianami);
3. Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegó owych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i s uchaczy  szko ach publicznych (Dz. U. z 18 czerwca 2015 r,  poz. 843 ze  zmianami.);

4. Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniaj ce
rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i s uchaczy w szko ach publicznych (Dz. U. z 18 sierpnia 2016 r., poz.
1278);

5. Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy  szko ach publicznych. (Dz.U.
z 2017 r,  poz. 1534 ze  zmianami.).



Istota, cele i zakres oceniania wewn trzszkolnego
1. ISTOTA:

1) rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i post pów w opanowaniu przez ucznia
wiadomo ci i umiej tno ci w stosunku do wymaga  edukacyjnych wynikaj cych z podstawy
programowej, okre lonej w odr bnych przepisach i realizowanych w szkole programów
nauczania, uwzgl dniaj cych t  podstaw ;
2) ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc  klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wspó ycia
spo ecznego i norm etycznych.
3) formu owanie oceny.

2. CELE:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osi gni  edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o post pach w tym zakresie;
2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych post pów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  o post pach,
trudno ciach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej.

3. ZAKRES:

1) formu owanie przez nauczycieli wymaga  edukacyjnych niezb dnych do uzyskania
poszczególnych ródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z  obowi zkowych i dodatkowych zaj  edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bie ce i ustalanie ródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych
i dodatkowych zaj  edukacyjnych oraz ródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
wed ug skali i w formach przyj tych w danej szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych
i dodatkowych zaj  edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wy szych ni  przewidywane rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj  edukacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
o post pach i trudno ciach ucznia w nauce.



§ 32

Za enia WZO  w Zespole Szkó  Agroprzedsi biorczo ci im. Szkó  Podchor ych
Rezerwy  w Zambrowie

1. Ocena:

1) s y realizacji celów kszta cenia;
2) okre la jako  wykonywania zada  edukacyjnych przez ucznia (poziom jego wiadomo ci
i umiej tno ci);
3) dostarcza informacji niezb dnych do podejmowania decyzji w procesie nauczania
i uczenia si , przyczynia si  do jego doskonalenia;
4) jest wiadectwem indywidualnego rozwoju ucznia w czasie nauki w szkole;
5) wzmacnia motywacj  do uczenia si .

2. Realizacja WZO:

1) wywo a pozytywne zmiany w zakresie poziomu wiadomo ci i umiej tno ci uczniów oraz
jako ci ich postaw wobec szkolnych obowi zków;
2) przyczyni si  do sprecyzowania wymaga  edukacyjnych wobec ucznia;
3) wzmocni i wzbogaci proces komunikowania mi dzy szko  a rodzin .

3. Od roku szkolnego 2018/19 szko a prowadzi elektroniczny dziennik lekcyjny. Zasady jego
funkcjonowania uj te s  w Regulaminie dziennika elektronicznego.

§ 33

Kryteria wymaga  edukacyjnych

1. W szkole obowi zuje sze ciostopniowa skala ocen, które ustala si  w stopniach:

STOPIE SKRÓT
LITEROWY

OZNACZENIE
CYFROWE

Celuj cy Cel 6
Bardzo dobry Bdb 5
Dobry Db 4
Dostateczny Dst 3
Dopuszczaj cy Dop 2
Niedostateczny Ndst 1

W ocenach cz stkowych ródsemestralnych dopuszcza si  stosowanie znaków „+” i  „—”
(modyfikatory).

Warto  oceny z modyfikatorem
Je li ocena sk ada si  z liczby i modyfikatora (np. 3+), to warto  liczbowa tej oceny jest
wyliczana poprzez dodanie warto ci modyfikatora.

Wynosz  one:  0,5 dla +,  - 0,25 dla –.



2. Ogólne kryteria wymaga  edukacyjnych, b ce podstaw  przedmiotowych zasad
oceniania.

OCENA SZKOLNA
WYMAGANIA EDUKACYJNE WOBEC UCZNIA

Celuj cy
- opanowa  wiadomo ci ci le naukowe;
- informacje potrafi wi za  w systematyczny uk ad;
- potrafi rozwi za  problem bez pomocy nauczyciela;
- swobodnie pos uguje si  terminologi  naukow  (przedmiotow );
- wykazuje du  samodzielno  w rozwijaniu w asnych uzdolnie ;
- osi ga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i innych.

Bardzo dobry
- wyczerpuj co opanowa  ca y materia  programowy (pe ny zakres wiadomo ci i umiej tno ci
przewidzianych  w programie, realizowanym przez nauczyciela);
- informacje wi e w logiczny uk ad;
- sprawnie pos uguje si  zdobytymi wiadomo ciami;
- korzysta z ró nych dziedzin wiedzy;
- umie wyja ni  istot  problemu, rozwi e go bez udzia u nauczyciela;
- potrafi zastosowa  posiadan  wiedz  w nowych    sytuacjach problemowych;
- prawid owo pos uguje si  terminologi  naukow  (przedmiotow ).

Dobry
- opanowa  materia  programowy; ale zakres przyswojonych przez niego wiadomo ci
i umiej tno ci zrealizowanego przez nauczyciela programu nie jest pe ny; mimo to nie
prognozuje k opotów w opanowaniu kolejnych tre ci kszta cenia;
- informacje czy w zwi zki logiczne;
- wyja nia problemy pod kierunkiem nauczyciela;
- osi gn  umiej tno ci stosowania wiadomo ci w sytuacjach typowych (znanych z lekcji,
z podr cznika);
- prawid owo pos uguje si  podstawow  terminologi  naukow  (przedmiotow ).

Dostateczny
- opanowa  materia  programowy w zakresie podstawowym;
- przyswoi  wiadomo ci i umiej tno ci najwa niejsze  w uczeniu si  danego przedmiotu,
powtarzaj ce si  w procesie nauczania;
- mo e mie  k opoty przy poznawaniu kolejnych – trudniejszych tre ci kszta cenia
z programu nauczania realizowanego przez nauczyciela;
- wiadomo ci podstawowe czy w zwi zki logiczne;
- potrafi wyja ni  typowe problemy przy pomocy nauczyciela;
- przekazuje wiadomo ci, pos uguj c si  podstawowym s ownictwem przedmiotowym.

Dopuszczaj cy
- nie zna w pe nym zakresie podstawowego materia u programowego; - opanowanie przez
niego wiadomo ci i umiej tno ci przewidzianych w programie nauczania, realizowanym
przez nauczyciela, jest niewielkie, nie gwarantuje post pu w danym przedmiocie;



- jego wiadomo ci s  lu no zestawiane; - przy pomocy nauczyciela umie wykorzysta  wiedz
do rozwi zywania podstawowych problemów; - rozwi zuje zadania o obni onym stopniu
trudno ci; - ma trudno ci w pos ugiwaniu si  podstawowym s ownictwem przedmiotowym.

Niedostateczny
- ma ra ce braki w wiadomo ciach programowych;
- nie opanowa  wiadomo ci i umiej tno ci okre lonych  w podstawie programowej
przedmiotu nauczania w danej klasie;
- nie spe nia koniecznych wymaga  okre lonych  w realizowanym przez nauczyciela
programie nauczania;
- uniemo liwia mu to opanowanie kolejnych tre ci danego przedmiotu i utrudnia kszta cenie
w zakresie innych przedmiotów;
- nie potrafi wyja ni  problemu;
- nie jest w stanie wykona  zada  o obni onym stopniu trudno ci;
- ma du e trudno ci w pos ugiwaniu si  podstawowym s ownictwem przedmiotowym.

§ 34

Zasady realizacji wymaga  edukacyjnych

1. Nauczyciele na pocz tku ka dego roku szkolnego informuj  uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezb dnych do uzyskania poszczególnych ródrocznych
i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj
edukacyjnych, wynikaj cych z  realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osi gni  edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wy szej ni  przewidywana rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z obowi zkowych i dodatkowych zaj  edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na pocz tku ka dego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wy szej ni  przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.

3. Nauczyciel jest obowi zany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno -
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowa  wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudno ci w uczeniu si ,
uniemo liwiaj ce sprostanie tym wymaganiom;

4. Nauczyciel bez wiedzy uczniów i rodziców nie mo e zmieni  przedmiotowych wymaga
edukacyjnych podanych na pocz tku roku szkolnego.

5. W klasach pierwszych do 15 wrze nia trwa okres adaptacyjny co oznacza, e w tym czasie
nauczyciele nie stawiaj  ocen niedostatecznych.



§ 35

Zasady bie cego oceniania

1. Oceny bie ce ustala si  wed ug skali i kryteriów wymaga  podanych w § 33.

2. Oceny s  jawne dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustalon  ocen .

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione
pisemne, prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycz ca oceniania ucznia jest
udost pniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

5. Ocenianie umiej tno ci i wiedzy ucznia dokonywane jest systematycznie, poprzez
zastosowanie ró nych form sprawdzania i w warunkach zapewniaj cych obiektywno  oceny.

6. Stosowanymi formami sprawdzania osi gni  uczniów i ich umiej tno ci  mi dzy
innymi:

1) prace klasowe obejmuj ce dzia  programowy lub jego cz ;
2) sprawdziany obejmuj ce swoim zakresem ustalone tre ci programowe lub umiej tno ci
praktyczne ucznia;
3) kartkówki;
4) odpowiedzi ustne;
5) prace domowe;
6) zaanga owanie w realizacj  tematu lekcji (aktywno , praca w grupie);
7) wyniki uzyskiwane w konkursach, olimpiadach, zawodach itp.
8) praktyka zawodowa;
9) projekty edukacyjne;
10) inne formy aktywno ci wynikaj ce ze specyfiki danych zaj  edukacyjnych.

7. Szczegó owe zasady oceniania wy ej wymienionych form aktywno ci ucznia wynikaj
z przedmiotowych zasad oceniania, opracowanych przez nauczycieli, w których zosta a
okre lona waga oceny za w/w aktywno ci w skali 1 – 3.  Oceny z wag  x 3 wpisuje si
kolorem czerwonym. Wybór form jest uzale niony
od specyfiki przedmiotu.
1) Przy ustalaniu oceny ródrocznej nauczyciel przedmiotu bierze pod uwag redni  wa on
wyliczon  w dzienniku elektronicznym ze wszystkich ocen cz stkowych otrzymanych przez
ucznia w pierwszym semestrze.
2) Ocen  roczn  ustala si  na podstawie redniej wa onej wyliczonej w dzienniku
elektronicznym z ocen uzyskanych przez ucznia w ca ym roku szkolnym.
3) Przyjmuje si  nast puj cy schemat przeliczania redniej wa onej na ocen ródroczn
i roczn :

Celuj cy 5, 75 – 6,00
Bardzo dobry 4,75 – 5,74
Dobry 3,75 – 4,74
Dostateczny 2,75 – 3,74



Dopuszczaj cy 1,75 – 2,74
Niedostateczny 0,00 – 1,74

4) rednia wa ona wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia w danym semestrze (roku) jest
jednym z kryteriów przy wystawianiu ocen semestralnych i ko coworocznych. Na t  ocen
maj  równie  wp yw: post py w zdobywaniu wiedzy i umiej tno ci, zaanga owanie,
systematyczno  oraz frekwencja. Nauczyciel mo e wi c podnie  warto  oceny o jeden.

8. Badanie dydaktycznych osi gni  ucznia odbywa si  zgodnie z nast puj cymi ustaleniami:

1) sprawdzian godzinny nauczyciel zapowiada na tydzie  przed terminem, okre laj c
dok adnie jego form  i zakres materia u. W ci gu dnia ucze  mo e mie  jeden taki
sprawdzian, w ci gu tygodnia najwy ej trzy (nie s  brane pod uwag  prace przesuni te
w terminie na pro  uczniów). Termin sprawdzianu nauczyciel prowadz cy dane zaj cia
edukacyjne z danego przedmiotu odnotowuje w dzienniku lekcyjnym;
2) kartkówki mog  by  zapowiadane lub niezapowiadane;
3) pisemne prace kontrolne powinny by  sprawdzone i ocenione w ci gu 10 dni roboczych,
a w przypadku wypracowania z j zyka polskiego w ci gu 15 dni roboczych, i przedstawione
do wgl du uczniom, w razie potrzeby lub na danie jego rodzicom (prawnym opiekunom)
w ustalonej formie i uzgodnionym terminie. Ten termin mo e by  przed ony z powodu
nieobecno ci nauczyciela w pracy;
4) w przypadku uzyskania ze sprawdzianu, pracy klasowej stopnia niedostatecznego lub
niesatysfakcjonuj cego ucznia, ma on prawo do powtórnego jednokrotnego pisania pracy
w identycznej formie z identycznego zakresu materia u w terminie wyznaczonym
przez nauczyciela i nie d szym ni 10 dni roboczych od chwili przedstawienia wyników
przez nauczyciela. W szczególnych przypadkach nauczyciel i ucze  mog  ustali  inn  form
i termin poprawy stopnia.
5) w przypadku nieobecno ci usprawiedliwionej nale y umo liwi  uczniowi zaliczenie
materia u obj tego prac  klasow  w formie pisemnej lub ustnej w ci gu pierwszego tygodnia
po przybyciu do szko y. Je eli w wyznaczonym terminie ucze  nie przyst pi do zaliczenia
pracy klasowej otrzymuje ocen  niedostateczn ;
6) ocen  niedostateczn  ucze  mo e poprawia  tylko raz;
a) ponowna ocena niedostateczna nie jest wpisywana do e-dziennika;
b) w przypadku pomy lnego zaliczenia, ocena z poprawy wpisywana jest w rubryce obok,
a jej waga jest taka sama jak oceny poprawianej;
7) przy ocenianiu sprawdzianów pisemnych nauczyciel wyznacza/stosuje  skal  procentow ;
w przypadku typowych zada  egzaminacyjnych nale y stosowa  kryteria oceniania zgodne z
wytycznymi CKE. Pozosta e progi punktowe ustala si  proporcjonalnie.

0% – 30% - ocena niedostateczna
31% - 49% - ocena dopuszczaj ca
50% - 69% - ocena dostateczna
70% - 85% - ocena dobra
86% - 95% - ocena bardzo dobra
96% - 100% - ocena celuj ca

8) Je eli tygodniowy wymiar godzin z danego przedmiotu wynosi 2 lub wi cej godzin,
uczniowi przys uguje prawo do zg oszenia przed lekcj  jednego w ci gu okresu



nieprzygotowania do zaj . W sytuacji, gdy ucze  nie wykorzysta prawa do zg oszenia
nieprzygotowania mo e otrzyma  dodatkow  ocen  za aktywno , je eli przewiduj  to PZO.

§ 36

Formy informowania o poziomie osi gni  ucznia

1. Nauczyciel ustnie przekazuje uczniowi informacj  o poziomie jego wiedzy  i umiej tno ci.
Pisemn  informacj  umieszcza w recenzji prac kontrolnych. Stwarza uczniowi mo liwo
prezentacji osi gni  edukacyjnych (wystawki, gazeta, galeria, konkursy, strony internetowe
itp.). Bie ca analiza  wyników uczenia si  odbywa si  na godzinach do dyspozycji
wychowawcy oraz na lekcjach przedmiotowych.

2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne rodzice (prawni opiekunowie) otrzymuj
do wgl du na zasadach okre lonych przez nauczycieli przedmiotów.

3. Spotkania wychowawcy z rodzicami wszystkich uczniów odbywaj  w ci gu roku
szkolnego w terminach podanych w planie pracy dydaktyczno - wychowawczej. Rodzice
uczniów o znacznych osi gni ciach edukacyjnych otrzymuj  (na zako czenie roku
szkolnego) listy gratulacyjne.

4. W celu doprowadzenia do poprawy niezadowalaj cych wyników, osi ganych
przez uczniów, nauczyciele (wychowawcy) mog :

1) zaproponowa  badania psychologiczno-pedagogiczne;
2) zorganizowa  w szkole spotkania terapeutyczne z psychologiem lub pedagogiem;
3) przeprowadzi  indywidualne rozmowy (z uczniami, rodzicami) których celem jest odkrycie
niepowodze  szkolnych.

5. Ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska  z obowi zkowych zaj  edukacyjnych
redni  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr  ocen  zachowania, otrzymuje

promocj  do klasy programowo wy szej z wyró nieniem.

6. Ucze  ko czy szko  z wyró nieniem, je eli w wyniku klasyfikacji ko cowej uzyska
z obowi zkowych zaj  edukacyjnych redni  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobr  ocen  zachowania.

7. Ucze  szko y,  który otrzyma  promocj  do klasy programowo wy szej  z wyró nieniem
albo uko czy  szko  z wyró nieniem, otrzymuje odpowiednio wiadectwo szkolne
promocyjne potwierdzaj ce uzyskanie promocji z wyró nieniem albo wiadectwo uko czenia
szko y potwierdzaj ce uko czenie szko y z wyró nieniem.

8. Nagrody ksi kowe mog  by  przyznane uczniowi szko y, je eli uzyska
w wyniku rocznej klasyfikacji redni  ocen co najmniej 4,0 i co najmniej bardzo dobr  ocen
zachowania.

§ 37

Zasady klasyfikowania



1. Ka dy rok szkolny sk ada si  z 2 semestrów: I zostaje zamkni ty rad  klasyfikacyjn
w styczniu, a II – w czerwcu. Dok adne daty posiedze  s  ustalone na pocz tku roku
szkolnego i podane w kalendarzu roku szkolnego.

2. Klasyfikacja ródroczna polega na okresowym podsumowaniu osi gni  edukacyjnych
ucznia z zaj  edukacyjnych, okre lonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia
oraz ustaleniu - wed ug skali okre lonej w § 33 - ródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj
edukacyjnych i ródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – wed ug skali okre lonej
w § 43.

3. Klasyfikacj ródroczn  uczniów przeprowadza si  raz w ci gu roku szkolnego, w ostatnim
tygodniu I semestru.

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osi gni  edukacyjnych ucznia z zaj
edukacyjnych, okre lonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku
szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj  edukacyjnych - wed ug skali
okre lonej w § 33 i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - wed ug skali okre lonej
w § 43.

5. ródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj
edukacyjnych ustalaj  nauczyciele prowadz cy poszczególne obowi zkowe zaj cia
edukacyjne, a ródroczn  i roczn  ocen  klasyfikacyjn  zachowania - wychowawca klasy po
zasi gni ciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

6. ródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zaj  edukacyjnych
ustalaj  nauczyciele prowadz cy poszczególne dodatkowe zaj cia edukacyjne. Roczna
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zaj  edukacyjnych nie ma wp ywu na
promocj  do klasy programowo wy szej (na semestr programowo wy szy) ani na uko czenie
szko y.

7. Na miesi c przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele
na zaj ciach edukacyjnych, wychowawca klasy na spotkaniu z rodzicami, informuj
o przewidywanym stopniu szkolnym z przedmiotu oraz  przewidywanej ocenie zachowania.
Przyj cie tej informacji rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzaj  poprzez z enie podpisu.
W razie nieobecno ci na zebraniu zostaj  powiadomieni pisemnie (dotyczy ocen
niedostatecznych).

8. Ocena przewidywana nie jest jednoznaczna z ocen ródroczn . Ocena przewidywana
mo e ulec podwy szeniu lub obni eniu; ucze  mo e by  nieklasyfikowany.

Oceny przewidywane s  wpisane w e-dzienniku w ,,Dziennik oddzia u”, w zak adce ,,Oceny
roczne i ródroczne” na danym przedmiocie w rubryce ,,Przewidywane”.

9. Na tydzie  przed posiedzeniem klasyfikacyjnym ucze  jest informowany o otrzymanym
stopniu szkolnym z przedmiotu oraz otrzymanej ocenie zachowania. Ucze  mo e nie by
klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj  edukacyjnych je eli nie uzyska
wymaganej liczby ocen cz stkowych z danego przedmiotu z powodu nieobecno ci
przekraczaj cej po ow  czasu przeznaczonego na te zaj cia w szkolnym planie nauczania.
Minimalna liczba ocen z danego przedmiotu jest równa tygodniowej liczbie godzin



przedmiotu zwi kszonej o 2 z wyj tkiem ostatnich semestrów klas przyst puj cych
do egzaminu maturalnego.

10. adna ocena klasyfikacyjna ródroczna ustalona przez nauczyciela, nie mo e by
zmieniona. Roczna niedostateczna ocena klasyfikacyjna mo e by  zmieniona tylko  w wyniku
egzaminu poprawkowego.

11. Ucze  otrzymuje promocj  do klasy programowo wy szej lub ko czy szko , je eli
uzyska  oceny klasyfikacyjne wy sze od oceny niedostatecznej.

12. Laureaci i finali ci olimpiad przedmiotowych w szko ach ponadgimnazjalnych  otrzymuj
z danych zaj  edukacyjnych celuj  roczn  (semestraln ) ocen  klasyfikacyjn . Ucze ,
który tytu  laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyska  po ustaleniu rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj  edukacyjnych, otrzymuje z tych zaj
edukacyjnych celuj  ko cow  ocen  klasyfikacyjn .

13. Ucze  lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog  zg osi  zastrze enia do dyrektora
szko y, je eli uznaj , e roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zaj  edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta a ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotycz cymi trybu ustalania tej oceny. Zastrze enia mog  by  zg oszone w terminie do 7 dni
po zako czeniu zaj  dydaktyczno-wychowawczych.

14. W przypadku stwierdzenia, e roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zaj
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta a ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotycz cymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szko y powo uje komisj ,
która:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj  edukacyjnych -
przeprowadza sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz
ustala roczn  (semestraln ) ocen  klasyfikacyjn  z danych zaj  edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczn  ocen
klasyfikacyjn  zachowania w drodze g osowania zwyk  wi kszo ci  g osów; w przypadku
równej liczby g osów decyduje g os przewodnicz cego komisji.

15. Termin sprawdzianu, uzgadnia si  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

16. W sk ad komisji wchodz :

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj  edukacyjnych:
a) dyrektor szko y albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako
przewodnicz cy komisji;
b) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne;
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szko y tego samego typu, prowadz cy takie same
zaj cia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szko y albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako
przewodnicz cy komisji;
b) wychowawca klasy;



c) wskazany przez dyrektora szko y nauczyciel prowadz cy zaj cia edukacyjne w danej
klasie;
d) pedagog szkolny;
e) przedstawiciel samorz du uczniowskiego;
f) przedstawiciel rady rodziców.

17. Nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne, mo e by  zwolniony z udzia u w pracy
komisji na w asn  pro  lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szko y powo uje innego nauczyciela prowadz cego takie same zaj cia
edukacyjne, z tym e powo anie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nast puje
w  porozumieniu z dyrektorem tej szko y.

18. Ustalona przez komisj  roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zaj  edukacyjnych
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie mo e by  ni sza od ustalonej wcze niej
oceny. Ocena ustalona przez komisj  jest ostateczna, z wyj tkiem niedostatecznej rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj  edukacyjnych, która mo e by  zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.

19. Z prac komisji sporz dza si  protokó  zawieraj cy w szczególno ci:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj  edukacyjnych:
a) sk ad komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzaj ce,
d) wynik sprawdzianu oraz ustalon  ocen ;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) sk ad komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik g osowania,
d) ustalon  ocen  zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokó  stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia.

20. Do protoko u, o którym mowa w ust. 20 pkt 1, do cza si  pisemne prace ucznia i zwi
informacj  o ustnych odpowiedziach ucznia.

21. Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi  do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 15, w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi  do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szko y.

22. Przepisy w ust.  14 – 22 stosuje si  odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej)
oceny klasyfikacyjnej z zaj  edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,
z tym e termin do zg oszenia zastrze  wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisj  jest ostateczna.

§ 38

Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych



1. Ucze  nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno ci mo e zdawa  egzamin
klasyfikacyjny.

2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecno ci lub
na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna mo e wyrazi  zgod
na egzamin klasyfikacyjny.

3. Pisemna pro ba ucznia lub jego rodziców o egzamin klasyfikacyjny powinna by  z ona
do dyrektora szko y najpó niej drugiego dnia po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady
Pedagogicznej.

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szko y, uzgadniaj c go z uczniem
i z jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza si  w formie pisemnej i ustnej, z tym  egzamin
z technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim form  zada
praktycznych.

6. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza nauczyciel danych zaj  edukacyjnych
w obecno ci, wskazanego przez dyrektora szko y, nauczyciela takich samych lub pokrewnych
zaj  edukacyjnych.

7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog  by  obecni - w charakterze obserwatorów -
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

8. Dla uczniów szko y prowadz cej kszta cenie zawodowe nieklasyfikowanych z zaj
praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecno ci, szko a organizuje zaj cia
umo liwiaj ce uzupe nienie programu nauczania i ustalenie ródrocznej lub rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj  praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równie  ucze  realizuj cy na podstawie odr bnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz ucze  spe niaj cy obowi zek szkolny lub
obowi zek nauki poza szko .

10. Pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel prowadz cy zaj cia. Stopie  trudno ci pyta
powinien by  dostosowany do okre lonych wymaga  edukacyjnych dla danej klasy.

11. W przypadku  nieklasyfikowania ucznia z zaj  edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si  „nieklasyfikowany”.

§ 39

Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych

1. Ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyska  ocen  niedostateczn
z jednych obowi zkowych zaj  edukacyjnych, mo e zdawa  egzamin poprawkowy.
W wyj tkowych przypadkach Rada Pedagogiczna mo e wyrazi  zgod  na egzamin
poprawkowy z dwóch obowi zkowych zaj  edukacyjnych.



2. Egzamin poprawkowy sk ada si  z cz ci pisemnej oraz cz ci ustnej, z wyj tkiem
egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego, z których
egzamin ma przede wszystkim form  zada  praktycznych.

3. W szkole prowadz cej kszta cenie zawodowe egzamin poprawkowy z zaj  praktycznych
i innych obowi zkowych zaj  edukacyjnych, których programy nauczania przewiduj
prowadzenie wicze  (do wiadcze ), ma form  zada  praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szko y w ostatnim tygodniu ferii
letnich. Przeprowadza go trzyosobowa komisja, powo ana przez dyrektora.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powo ana przez dyrektora szko y. W sk ad
komisji wchodz :
1) dyrektor szko y albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako
przewodnicz cy komisji;
2) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne - jako egzaminuj cy;
3) nauczyciel prowadz cy takie same lub pokrewne zaj cia edukacyjne - jako cz onek
komisji.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, mo e by  zwolniony z udzia u w pracy komisji
na w asn  pro  lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor szko y powo uje jako osob  egzaminuj  innego nauczyciela prowadz cego takie
same zaj cia edukacyjne, z tym e powo anie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
nast puje w porozumieniu z dyrektorem tej szko y.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz dza si  protokó  zawieraj cy
w szczególno ci:
1) sk ad komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskan  ocen .

Do protoko u do cza si  pisemne prace ucznia i zwi  informacj  o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokó  stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia.

8. Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi  do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi  do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez dyrektora szko y, nie pó niej ni  do ko ca wrze nia.

9. Ucze , który nie zda  egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, nie otrzymuje
promocji do klasy programowo wy szej i powtarza klas .

10. Ucze , który po sesji poprawkowej pozosta  z jedn  ocen  niedostateczn  i spe nia
warunek zawarty w rozporz dzeniu (promowanie z ocen  niedostateczn  jeden raz w cyklu
kszta cenia  z przedmiotu, który jest kontynuowany) ma prawo z  podanie o promowanie
do klasy nast pnej. Musi to zrobi  przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.

§ 40

Organizacja egzaminu maturalnego



1. Egzamin maturalny jest form  oceny poziomu wykszta cenia ogólnego.

2. Jest przeprowadzany dla absolwentów:
1) liceum ogólnokszta cego,
2) technikum,

3. Szczegó owe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego s  okre lone
w  ROZPORZ DZENIU  MINISTRA  EDUKACJI  NARODOWEJ   w sprawie zasad
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów w szko ach publicznych.

§ 41

Doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w ZSA
w Zambrowie

1. Upowszechnianie znajomo ci WEWN TRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA
(WZO).
2. Wprowadzanie zmian do WZO.
3. Organizowanie wycieczek.
4. Organizowanie apeli i imprez okoliczno ciowych.
5. Przeprowadzanie samokszta ceniowych rad pedagogicznych.
6. Rozwijanie kultury pedagogicznej rodziców.
7. Przeprowadzanie lekcji otwartych.

§ 42

Ewaluacja szkolnego systemu oceniania

1. Cele kontroli:
1) kszta tuj cej (bie cej):
a) dostarczenie informacji o rzeczywistych warunkach realizacji WZO;
b) ujawnienie potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli niedostrze onych na etapie
opracowywania dokumentu;
c) uzyskanie podstaw do natychmiastowego (po konsultacji) dokonania zmian  w WZO.

2) zbieraj cej:
a) dostarczenie informacji o efektach dydaktyczno – wychowawczych, osi gni tych w trzy –
lub czteroletnich okresach edukacyjnych;
b) umo liwienie porównania zmian oczekiwanych osi gni tych (faktycznych);
c) uzyskanie podstaw do dokonania zmian w WZO .

2. Formy kontroli:
a) zbieranie opinii w ród uczniów, rodziców i nauczycieli;
b) analiza osi gni  dydaktyczno – wychowawczych;
c) analiza trudno ci edukacyjnych;

§ 43

Tryb, zasady i kryteria ustalania oceniania zachowania



1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc  klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wspó ycia
spo ecznego i norm etycznych.

2. Wychowawca klasy na pocz tku ka dego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wy szej ni  przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.

3. Ocen  zachowania ustala wychowawca klasy po zasi gni ciu opinii nauczycieli, uczniów
danej klasy oraz ocenianego ucznia.

4. Ocena zachowania nie mo e mie  wp ywu na:
1) oceny z zaj  edukacyjnych;
2) promocj  do klasy programowo wy szej lub uko czenie szko y.

5. Wychowawca informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)  o przewidywanej
ródrocznej i rocznej ocenie zachowania na miesi c przed klasyfikacyjnym posiedzeniem

Rady Pedagogicznej, a fakt ten odnotowuje w dzienniku.

5a. Wychowawca informuje Rad  Pedagogiczn  o ródrocznych i rocznych proponowanych
ocenach z zachowania, wywieszaj c propozycj  ocen na tablicy og osze  w pokoju
nauczycielskim przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

6. Na tydzie  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem ucze  jest informowany  o otrzymanej
ocenie zachowania.

7. ródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzgl dnia  w szczególno ci:

1) wywi zywanie si  z obowi zków ucznia;
2) post powanie zgodne z dobrem spo eczno ci szkolnej;
3) dba  o honor i tradycje szko y;
4) dba  o pi kno mowy ojczystej;
5) dba  o bezpiecze stwo i zdrowie w asne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie si  w szkole i poza szko ;
7) okazywanie szacunku innym osobom;
8) rozwój uzdolnie  i zainteresowa ;
9) zaanga owanie w ycie klasy i szko y;
10) dba  o wygl d zewn trzny (dziewcz ta i ch opcy mog  nosi  tylko ma e kolczyki
w uszach, nie dopuszcza si  mocnego, wyzywaj cego makija u, widocznych tatua y oraz
niedba ego ubioru);
11) stosowny ubiór (na uroczysto ci szkolne dziewcz ta: bia a bluzka bez ods oni tych
ramion i brzucha oraz czarna lub granatowa spódnica, ch opcy: bia a koszula, garnitur lub
ciemne spodnie, klasy mundurowe – stroje mundurowe ustalone przez szko );
12) w ciwa postawa wobec na ogów i uzale nie .

8. ródroczn  i roczn  klasyfikacyjn  ocen  zachowania ustala si  wed ug nast puj cej skali :



1) wzorowe
2) bardzo dobre
3) dobre
4) poprawne
5) nieodpowiednie
6) naganne

Szczegó owe kryteria oceny zachowania s  nast puj ce:

WZOROWE otrzymuje ucze , który:
 Wzorowo wywi zuje si  z obowi zków ucznia;

Odpowiedzialnie wywi zuje si  z podj tych przez siebie zada  podejmowanych
w ramach zaj  pozalekcyjnych;

 Cz sto wykazuje inicjatyw  w pracy na rzecz klasy, szko y i rodowiska;
 Wyró nia si  na tle klasy wysok  kultur  osobist ;
 Dba o pi kno mowy ojczystej;
 Dba o honor i tradycje szko y;
 Jest laureatem, finalist  olimpiad przedmiotowych, konkursów przedmiotowych,

konkursów mi dzyszkolnych i zawodów sportowych mi dzyszkolnych;
 Dba o estetyk  i stosowno  ubioru;
 Okazuje szacunek innym osobom;
 Posiada  wysok  frekwencj  (usprawiedliwione w wyznaczonym terminie wszystkie

godziny nieobecno ci).

BARDZO DOBRE otrzymuje ucze , który:
 Bardzo dobrze wywi zuje si  z obowi zków ucznia;
 Bierze aktywny udzia  w zawodach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
 Wykazuje inicjatyw  w pracy na rzecz klasy i szko y;
 Dba o pi kno mowy ojczystej;
 Dba o estetyk  i stosowno  ubioru;
 Dba o bezpiecze stwo i zdrowie w asne i innych;
 Posiada wysok  kultur  osobist ;
 Godnie reprezentuje szko  i klas ;
 Posiada  wysok  frekwencj  (usprawiedliwione w wyznaczonym terminie wszystkie

godziny nieobecno ci).

DOBRE otrzymuje ucze , który:
 Dobrze wywi zuje si  z obowi zków ucznia;
 Wykazuje inicjatyw  w pracy na rzecz klasy;
 Dba o pi kno mowy ojczystej;
 Wykazuje ch  wspó pracy z wychowawc  i nauczycielami;
 Dba o stosowno  ubioru;
 Posiada dobr  frekwencj , niewielk  liczb  nieusprawiedliwionych nieobecno ci (do 8h w

semestrze)  i spó nie .

 POPRAWNE otrzymuje ucze , który:
 Wywi zuje si  z obowi zków szkolnych;
 Nie narusza postanowie  zawartych w Statucie Szko y;
 Dba o estetyk  ubioru;



 Zachowuje si  godnie i kulturalnie w szkole i poza szko ;
 Cechuje go bierna postawa w stosunku do pracy na rzecz klasy czy szko y;
 Brakuje mu systematyczno ci w ucz szczaniu na zaj cia lekcyjne; ma znaczn  ilo

nieusprawiedliwionych nieobecno ci (od 9 do 20h w semestrze)  i spó nie .

NIEODPOWIEDNIE otrzymuje ucze , który:
 Otrzyma  upomnienie wychowawcy klasy;
 Nie wywi zuje si  z obowi zków ucznia; opuszcza zaj cia szkolne (od 21 do 50h

nieusprawiedliwionych w semestrze);
 Nie post puje zgodnie z dobrem spo eczno ci szkolnej;
 Nie dba o dobro i tradycje szko y;
 Nie dba o pi kno mowy ojczystej;
 Nie wykazuje dba ci o bezpiecze stwo i zdrowie w asne i innych;
 Nie zachowuje si  godnie i kulturalnie w szkole i poza ni ;
 Nie okazuje szacunku innym osobom.

NAGANNE otrzymuje ucze , który:
 Uporczywie uchyla si  od obowi zku uczestniczenia w lekcjach; nagminnie opuszcza

zaj cia szkolne (powy ej 50h zaj  bez usprawiedliwienia  w semestrze);
 Lekcewa y obowi zki szkolne;
 Otrzyma  w semestrze nagan  dyrektora szko y;
 Dopu ci  si  powa nych wykrocze  przeciwko normom wspó ycia spo ecznego (np.

wy udzanie, zastraszanie, zn canie si  psychiczne i/b  fizyczne nad innym uczniem,
kradzie , pobicie, napad, u ywanie i proponowanie korzystania  z narkotyków, rodków
psychotropowych i alkoholu);

 Dewastuje mienie szkolne lub spo eczne;
 Wchodzi w konflikt z prawem.

10. Ustalona przez wychowawc  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

11. Przyjmuje si  nast puj cy tryb post powania w sprawie usprawiedliwiania  i rozliczania
nieobecno ci ucznia na zaj ciach szkolnych:

1) usprawiedliwienie nieobecno ci ucznia jest obowi zkiem rodziców lub prawnych
opiekunów;

2) w ci gu 7 dni od ostatniego dnia nieobecno ci, ucze  lub jego rodzice maj  obowi zek
dostarczy  usprawiedliwienie napisane i podpisane przez jednego  z rodziców lub lekarza;

3) w sytuacji gdy nieobecno  jest d sza ni  3 dni obowi zkiem rodziców jest powiadomi
wychowawc  o przyczynach nieobecno ci (telefonicznie, pisemnie lub osobi cie);

4) w przypadku ci ej nieobecno ci (powy ej 3 dni) i braku kontaktu ze strony rodziców,
wychowawca informuje rodziców o nieobecno ci ucznia (telefon, pismo);

5) wszelkie dostarczone w terminie usprawiedliwienia / zwolnienia, które po
usprawiedliwieniu oka  si  fa szywe zostan  anulowane a nieobecno ci
nieusprawiedliwione.

12. Za godziny nieusprawiedliwione w danym semestrze ustala si  nast puj ce sankcje:



a) 21 godzin – upomnienie wychowawcy klasy;
b) 35 godzin – upomnienie dyrektora szko y;
c) 40 – 50 godzin – ostrze enie dyrektora szko y wobec rodziców;
d) powy ej 50 godzin – ucze  otrzymuje ocen  nagann  z zachowania.

12a. Je li ucze  w drugim semestrze nadal b dzie opuszcza  lekcje bez usprawiedliwienia, to
godziny nieusprawiedliwione zostan  zsumowane i zastosowane kolejne kary.

13. Nagan  dyrektora szko y otrzymuje ucze  za powa ne wykroczenia przeciwko normom
wspó ycia spo ecznego (np. wy udzanie, zastraszanie, zn canie si  psychiczne i/b
fizyczne nad innym uczniem, kradzie , pobicie, napad, u ywanie i proponowanie korzystania
z narkotyków, rodków psychotropowych i alkoholu, i  inne ra ce wykroczenia).

Aktualizacja 12.09.2018r.

Opracowa  zespó  w sk adzie: Barbara Chrapczy ska, Krzysztof Lipski.


