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§ 73 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 

z programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 

2. Wewnątrzszkolne ocenianie jest dokumentem podlegającym aktualizacji prawnej i 

ewaluacji. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

3.1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 

w tym zakresie, 

3.2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3.3. motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

3.4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 



3.5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale, 

dostarczając uczniowi informacji zwrotnej o : 

4.1. jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności, 

4.2. skuteczności wybranych metod uczenia się, 

4.3. poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych. 

5. Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora 

szkoły i nadzoru pedagogicznego o: 

5.1. efektywności procesu nauczania i uczenia się,  

5.2. wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem, 

5.3. postępach uczniów. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

6.1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie 

o nich uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów), 

6.2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach 

przyjętych w szkole, 

6.3. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, 

6.4. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunków 

ich poprawiania. 

7. Wewnątrzszkolne Ocenianie osiągnięć uczniów zawiera następujące elementy: 

7.1. wymagania edukacyjne i ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie 

dla wszystkich przedmiotów nauczania, 

7.2. zestaw narzędzi oceniania umiejętności opracowany zgodnie z podstawami 

programowymi, 

7.3. informacje nauczycieli o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów 

(częstotliwość, narzędzia), 



7.4. wymagania edukacyjne i szczegółowe kryteria oceniania na poszczególne 

stopnie ze wszystkich przedmiotów opracowują nauczyciele jako 

wewnątrzszkolny dokument: „ Przedmiotowe zasady oceniania” (PZO). 

§ 74 

1. Ocenianie szkolne obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające  

z programów nauczania opartych na „Podstawie programowej kształcenia 

ogólnego”, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności ustalonych jako 

priorytetowe w Liceum. Umiejętności te to:  

1.1. umiejętności komunikacyjne: 

1.1.1. komunikacja werbalna ( skuteczne porozumiewanie się w języku 

ojczystym i obcym), 

1.1.2. umiejętność poszukiwania, porządkowania i analizowania informacji 

z różnych źródeł, 

1.1.3. umiejętność posługiwania się komputerem i inną technologią 

informacyjną, 

1.1.4. przygotowanie do prezentowania swoich racji na forum publicznym, 

1.1.5. prezentacja własnego punktu widzenia i branie pod uwagę poglądów 

innych ludzi, 

1.2. umiejętności społeczne: 

1.2.1. umiejętność efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, 

1.2.2. umiejętność posługiwania się metodami i technikami negocjacyjnego 

rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych, 

1.2.3. odpowiedzialność,  

1.2.4. umiejętność poszanowania dobra wspólnego jako podstawy życia 

społecznego, 

1.2.5. podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie 

na gruncie zachowania obowiązujących norm, 

1.2.6. komunikacja interpersonalna (asertywność), 

1.3. umiejętności i dyspozycje psychologiczne: 



1.3.1. samoświadomość, samodyscyplina, planowanie, organizowanie 

i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz większej 

odpowiedzialności, 

1.3.2. poczucie własnej wartości, 

1.3.3. motywacja, wszechstronny rozwój osobowości, 

1.4.  poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia 

wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego 

miejsca w świecie 

1.5. . wiedza i umiejętności niezbędne do uzyskania pozytywnego wyniku 

 na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym, 

2. W Liceum obowiązuje jawność ocen 

2.1. nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów 

oraz rodziców ( prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz 

o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów - PZO, 

2.2. wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz rodziców ( opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania, 

2.3. oceny są jawne zarówno dla ucznia, jaki i jego rodziców ( prawnych 

opiekunów), a sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego 

rodzice ( prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych 

w „ Przedmiotowych zasadach oceniania ”, 

2.4. na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel 

ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, 

2.5. Wewnątrzszkolne Ocenianie oraz Przedmiotowe Zasady Oceniania znajdują 

się na platformie MOODLE do wglądu dla uczniów i rodziców. 

2.6. prace pisemne w formie sprawdzianów i prac klasowych oraz dłuższe 

zadania domowe powinny oprócz oceny zawierać informacje pisemną od 

nauczyciela dotyczącą dobrych i słabych stron napisanej pracy zgodnie z 

ocenianiem kształtującym. 

2.7. Termin oddania sprawdzonej pracy pisemnej nie może przekraczać okresu 

jednego tygodnia a wystawione oceny nauczyciel ma obowiązek wpisać do 

dziennika elektronicznego LIBRUS w dniu oddania pracy. 



3. W Liceum dostosowuje się wymagania do możliwości edukacyjnych ucznia 

3.1. nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub inne poradni specjalistycznej, obniżyć 

wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania, 

3.2. przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego i muzyki należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

3.3. w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony 

z zajęć wychowania fizycznego, decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć 

z wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor Liceum na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza, 

3.4. uczeń na podstawie zwolnienia lekarskiego obejmującego określone 

schorzenia, uzyskuje częściowe zwolnienie z tych ćwiczeń, które zostały 

wskazane przez lekarza schorzeń wymienionych w zwolnieniu lekarskim,  

3.5.  w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „ zwolniony ” lub „zwolniona”, 

3.6. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zwolnić dziecko z czynnego 

uczestnictwa na lekcji wychowania fizycznego na czas nie dłuższy niż 14 dni. 

Powyżej dwóch tygodni zwolnić ucznia może tylko lekarz, uzasadniając swoją 

decyzję. 

  



§ 75 

 

1.  W Liceum ustala się oceny cząstkowe w stopniach według następującej skali: 

1.1. stopień celujący – 6 

1.2. stopień bardzo dobry z plusem – 5+ 

1.3. stopień bardzo dobry - 5 

1.4. stopień dobry z plusem – 4+ 

1.5. stopień dobry – 4 

1.6. stopień dobry minus – 4- 

1.7. stopień dostateczny z plusem – 3+ 

1.8. stopień dostateczny – 3 

1.9. stopień dostateczny minus – 3- 

1.10. stopień dopuszczający z plusem – 2+  

1.11. stopień dopuszczający – 2 

1.12. stopień niedostateczny – 1 

2. Oceny cząstkowe określa się zgodnie z uzyskanymi procentami posiadanej przez 

ucznia wiedzy. 

 

stopień celujący 6 Ponad program 

stopień bardzo dobry z plusem 5+ 100% 

stopień bardzo dobry 5 94 – 99% 

stopień bardzo dobry z minusem 5- 88 - 93% 

stopień dobry z plusem 4+ 83 - 87% 

stopień dobry 4 72 - 82% 

Stopień dobry z minusem 4- 67 - 71% 

stopień dostateczny z plusem 3+ 62 - 66% 

stopień dostateczny 3 50 - 61% 

Stopień dostateczny z minusem 3- 45 – 49% 



stopień dopuszczający z plusem 2+ 40 – 44% 

stopień dopuszczający 2 30 - 39% 

stopień niedostateczny 1 <30% 

  

 

 

3.  Poziom umiejętności i wiadomości oraz opanowania treści programowych 

określają oceny uzyskane podczas: 

3.1. odpowiedzi ustnych, 

3.2.  pracy na lekcji, 

3.3. prac domowych, 

3.4. wypracowań, 

3.5. projektów edukacyjnych i innych prac samodzielnych wykonanych przez 

uczniów, 

3.6. testów, 

3.7. referatów, 

3.8. prac w grupach, 

3.9. prezentacjach indywidualnych i grupowych, 

3.10. testowania sprawności fizycznej, 

3.11. opracowania i wykonania pomocy dydaktycznych, 

3.12. wytworów pracy własnej ucznia, 

3.13. pracy pozalekcyjnej, np. udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach 

pozalekcyjnych, 

3.14. obserwacji pracy ucznia, 

3.15. obserwacji ucznia podczas zajęć, 

3.16.  oraz z różnych form pisemnych. 

 

 

 

4. Pisemne formy sprawdzania wiadomości. 

 



Pisemne formy Czas 

trwania 

Zakres Informacje 

chwilówka 5 min pytania 

z ostatniej lekcji 

może być na każdej lekcji na 

początku lub na końcu, bez 

poprawy 

kartkówka 15 min pytania z 3 

ostatnich lekcji 

bez zapowiedzi  

bez poprawy 

sprawdzian Do 20 min pytania z 5 

ostatnich lekcji 

zapowiadany z 

wyprzedzeniem tygodniowym, 

możliwa poprawa 

Praca klasowa 1-2 h pytania z 

zakończonego 

działu, 

poprzedzona 

powtórzeniem 

zapowiadany z 

wyprzedzeniem 

dwutygodniowym,  

obowiązkowa poprawa 

test 

kompetencyjny* 

1h a) pytania z 1 

semestru, 

b) pytania z 1 i 2 

semestru 

Obowiązkowy na koniec 

pierwszego semestru,  

 pod koniec roku oraz na 

początku nowego roku 

szkolnego 

 

* test kompetencyjny stanowi narzędzie badania przyrostu wiedzy semestralnej i 

rocznej. 

* w każdej pisemnej formie sprawdzania wiadomości obowiązkowo musi 

znajdować się zadanie/zadania na ocenę celującą. Poprawnie rozwiązane 

zadanie będzie podnosiło ocenę pracy do oceny celującej pod warunkiem 

uzyskania z częścii obowiązkowej oceny bardzo dobrej ( nie dotyczy chwilówek). 

5. zapowiadanych pisemnych form sprawdzania wiadomości (sprawdziany i prace 

klasowe) w ciągu tygodnia ( dla jednej klasy) nie może być więcej niż 4 w tym 

prac klasowych nie więcej niż 2, zaś w ciągu dnia nie więcej niż jedna praca 

klasowa i nie więcej niż dwa sprawdziany.  

6. zgłoszenie nieprzygotowania klasowego następuje tylko za wyraźną zgodą 

Dyrektora Liceum. 



7. Indywidualne nieprzygotowanie należy zgłosić nauczycielowi przed lub na 

początku lekcji. Ilość zgłoszeń zależy od ilości godzin danego przedmiotu w 

tygodniu: 

1 – 2 godziny w tygodniu – przysługuje 1 nieprzygotowanie w semestrze 

3 - 5 godzin w tygodniu – przysługują 3 nieprzygotowania w semestrze. 

8. przez zapowiedź formy sprawdzianu lub pracy klasowej rozumiemy zapis 

w dzienniku - terminarz. 

9. Jeżeli uczeń nie przystąpił do formy pisemnej obowiązkowej, powinien to uczynić 

w terminie dwutygodniowym od powrotu do szkoły. Jeżeli tego nie zrobi, otrzyma 

ocenę „0”.  Ponadto, nie ma możliwości poprawy tej oceny. 

10. Uczeń może przystąpić do poprawy pracy klasowej, z której otrzymał ocenę 

pozytywną w okresie dwóch tygodni od oddania tejże pracy. Do wyliczenia oceny 

semestralnej i końcowo rocznej będą brane pod uwagę obie oceny. 

11.  W pracy klasowej mogą się znaleźć się zadania zawierające treści z poprzednich 

działów 

12. Uczniowie nieobecni zobowiązani są do przystąpienia do testu jak do każdej 

pracy klasowej. 

13. W systemie oceniania ustalono wagi do ocen w następujących formach 

aktywności ucznia: 

 praca klasowa ( zapowiedziana) – waga 5 

 sprawdzian do 20 minut ( zapowiedziany) – waga 3 

 zestaw powtórzeniowy z zadaniami 

 typowymi dla egzaminów zewnętrznych – czas wg procedur/ – waga 5 

 kartkówka – 3 pytania z 3 ostatnich lekcji ( bez zapowiedzi) – waga 2 

 odpowiedzi ustne – waga 2 



 zadanie domowe pisemne – w zależnościom trudności zadania 

  chwilówka – waga 1 

 aktywność na lekcji – waga 1  

 zeszyt – ocena jeden raz w semestrze – waga 1 

 inne formy: 

 referaty, albumy, zielniki, wykonanie pomocy naukowych – waga w 

zależności od nakładu pracy - waga 2 

 udział w konkursach poza szkolnych – waga oceny zależy od wyniku w 

konkursie i jego rangi – waga 3 – 5.. 

 

14. Poszczególne oceny cząstkowe przeliczono na punkty:  

 celująca  6,0 

 b. dobry+  5,5 

 b. dobry  5,0 

 b. dobry -  4,75 

 dobry+  4,5 

 dobry  4,0 

 dobry-  3,75 

 dostateczny+  3,5 

 dostateczny  3,0 

 dostateczny-  2,75 

 dopuszczający+  2,5 

 dopuszczający  2,0 

 niedostateczny+  1,5  

 

§ 76 

1. Kryteria oceniania 



1.1. ocenę semestralną z przedmiotu wystawia się, jako średnią ważoną ocen 

otrzymanych w ciągu całego semestru wg wzoru: 

 

                          

        
                   

 

1.2. obowiązuje przynajmniej jedna forma (zapowiedziana) na miesiąc z każdego 

przedmiotu. 

1.3. oceny są jawne i omówione. 

1.4. zapowiadane formy pisemnego sprawdzianu wiadomości nie mogą być 

„przenoszone” na inny termin. 

1.5. warunkiem otrzymania oceny pozytywnej na semestr jest zaliczenie na ocenę 

pozytywna połowy sprawdzianów i prac klasowych 

2.  ustala się, że codziennie przed rozpoczęciem zajęć w szkole przedstawiciel 

uczniów, w obecności dyrektora dokonuje losowania tzw. szczęśliwego numeru. 

Uczniowie zapisani w dzienniku pod wylosowanym numerem są zwolnieni w 

danym dniu z odpowiedzi ustnej i pisania chwilówek i kartkówek. „ Szczęśliwy 

numerek ” nie zwalnia z pracy na lekcji i przygotowania pracy domowej. 

Wylosowany numer przekazywany jest do wiadomości ogółu na tablicy ogłoszeń, 

3. nauczyciel informuje rodziców ( prawnych opiekunów) o postępach ( 

osiągnięciach) ich dzieci: 

3.1. na zebraniach klasowych z rodzicami – raz w miesiącu 

3.2. na dyżurach wychowawczych – raz w tygodniu (wg grafiku dyżurów) 

3.3. na spotkaniach z nauczycielami tzw. konsultacjach,  

3.4. umieszczając oceny w dzienniczku internetowym Librus 

4. oceny proponowane śródroczne i końcowo roczne wystawiane są zgodnie 

z poniższym podziałem: 

4.1. stopień celujący  5,50 -  6.00 

4.2. stopień bardzo dobry 4,75 -  5,49 



4.3. stopień dobry  3,75 - 4,74 

4.4. stopień dostateczny 2,75 - 3,74 

4.5. stopień dopuszczający 2,00 - 2,74 

4.6. stopień niedostateczny  0,00 - 2,00 

§ 77 

1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w ciągu roku szkolnego 

na koniec pierwszego semestru, w terminie określonym w zarządzeniu Dyrektora 

Liceum w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Przed końcowo rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować 

rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach 

klasyfikacyjnych na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej. Ostatnia 

ocena klasyfikacyjna ustalana w danym roku szkolnym uważana jest za ocenę 

końcowo roczną. 

3. O przewidywanych dla ucznia ocenach końcowo rocznych niedostatecznych 

lub nieodpowiedniej ocenie z zachowania wychowawca klasy informuje ucznia 

i jego rodziców ( prawnych opiekunów) w formie pisemnej na miesiąc przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

4. Klasyfikowanie końcowo roczne, polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, będących średnią 

z ocen za I i II półrocze. Na tej samej zasadzie określa się ocenę z zachowania. 

Oceny końcowo roczne wystawiane są według skali umieszczonej w Statucie 

Liceum 



5. Nauczyciel wystawiający ocenę końcoworoczną ze swojego przedmiotu w 

oparciu o analizę pracy ucznia, jego wkład pracy i sumienność, jaką 

wykazywał się uczeń przez cały rok szkolny może podnieść ocenę 

końcoworoczną o pół stopnia. 

6. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy. 

§ 78 

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie w przypadku uznania, że roczne 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania zostały ustalone 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania ocen, mogą w 

terminie 7 dni od zakończenia zajęć edukacyjnych, zgłosić zastrzeżenie na piśmie 

do dyrektora szkoły.  

2. Dyrektor Liceum w przypadku stwierdzenia, że roczne oceny klasyfikacyjne 

zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa powołuje komisje w celu: 

2.1.  przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w formie 

pisemnej i ustnej oraz ustalenia rocznej klasyfikacyjnej oceny w 

następującym składzie: Dyrektor Liceum lub Wicedyrektor Liceum jako 

przewodniczący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub w 

uzasadnionym przypadku inny nauczyciel danego przedmiotu z danej lub 

innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 

2.2. ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów, komisję w składzie: dyrektor lub wicedyrektor 

jako przewodniczący, wychowawca klasy, oraz wskazany przez dyrektora 

nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, przedstawiciel 

samorządu uczniowskiego. W przypadku równej liczby głosów, głos 

przewodniczącego jest decydujący. 

 



3. Ustala się następujące zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych: 

3.1. uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, 

3.2. uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny na prośbę rodziców (opiekunów prawnych), 

3.3. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nie klasyfikowanego 

z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny,. 

3.4. termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu  

z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów), z uczniem i jego 

rodzicami, jednak musi się on odbyć w ciągu odpowiednio ostatniego 

tygodnia danego semestru lub roku szkolnego. 

3.5. egzamin klasyfikacyjny obejmuje materiał programowy zrealizowany 

 w danym półroczu ( roku szkolnym), 

3.6. do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego Dyrektor Liceum powołuje 

komisję w składzie: dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący, 

nauczyciele przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania 

danej klasy. 

§ 79 

1. Ustala się następujące zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych: 

1.1. uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdać egzamin 

poprawkowy. w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych, 

1.2. egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemny wniosek ucznia lub jego 

rodziców ( opiekunów prawnych) dostarczony do Dyrektora Liceum 

co najmniej dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, 

1.3. termin egzaminu poprawkowego ustala Dyrektor Liceum.  Egzamin 

poprawkowy musi się odbyć w ostatnim tygodniu ferii letnich, 



1.4. egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor jako 

przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne jako członek komisji, 

1.5. egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki, z których egzamin powinien mieć formę przede 

wszystkim ćwiczeń praktycznych, 

1.6. z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający skład komisji, termin egzaminu, wynik egzaminu oraz ocenę 

ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, 

1.7. uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie ustalonym 

przez Dyrektora Liceum. 

1.8. uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden 

raz promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia zgodnie 

ze szkolnym planem nauczania są realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

1.9. uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

§ 80 

1. Oceny śródroczne ustala się w pełnych stopniach bez plusów i minusów, według 

skali zamieszczonej w punkcie 4. 

1.1. ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1.1.1. zna biegle i umie płynnie poruszać się po treściach programowych 

(zastosować w praktyce wiadomości i wykorzystać w odpowiednim 

momencie zdobyte umiejętności), 



1.1.2. swoimi umiejętnościami i wiadomościami przekracza w znacznym 

stopniu wymogi programowe, 

1.1.3. potrafi wykazać się myśleniem syntetycznym i analitycznym (zauważa 

związki podmiotowe i przedmiotowe, wyciąga odpowiednie wnioski), 

1.1.4. wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem, biorąc udział i osiągając 

sukcesy w konkursach i zawodach organizowanych przez szkołę i inne 

instytucje pozaszkolne,  

1.1.5.  samodzielnie i twórczo rozwija swoją wiedzę poprzez lekturę 

odpowiednich czasopism i książek. 

1.1.6. Uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim. 

1.1.6.1. Uczeń ten ma prawo do przypadkowych potknięć i błędów, 

zdając sobie sprawę z popełniania ich. 

1.2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1.2.1. zna i dobrze porusza się porusza się po treściach programowych 

(w znacznym stopniu potrafi w praktyce zastosować poznane wiadomości 

i wykorzystać nabyte umiejętności), 

1.2.2. swoimi umiejętnościami i wiadomościami nie wykracza poza zakres 

programu nauczania, 

1.2.3. wyciąga często samodzielne wnioski i zauważa pewne związki 

podmiotowe i przedmiotowe, 

1.2.4. swoje zainteresowania przedmiotem wiąże tylko z przerabianymi 

treściami materiału nauczania, 

1.2.5. nie odnosi sukcesów w konkursach biorąc udział w nielicznych z nich. 

Uczeń ten ma prawo do popełniania sporadycznych błędów, które nie 

wynikają z braku wiadomości i umiejętności lecz są skutkiem małego 

doświadczenia i zainteresowania. 

1.3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1.3.1. z minimalnymi problemami porusza się po treściach programowych, 

a zbyt mały nakład jego pracy i średnie zdolności powodują luki 

w opanowaniu materiału nauczania 

1.3.2. swoimi umiejętnościami i wiadomościami nie wykracza poza zakres 

programu nauczania, 



1.3.3. ma problemy z wyciąganiem odpowiednich wniosków i zauważaniem 

związków podmiotowych i przedmiotowych, 

1.3.4. jest uczniem pracowitym, jego małe zainteresowanie przedmiotem, 

nie pozwala na nadrobienie braków i rozwój wiedzy i umiejętności 

adekwatnych do możliwości. Uczeń ten ma prawo do popełniania błędów 

powodowanych nie w pełni opanowaniem i poznaniem treści 

programowych oraz zbyt małym doświadczeniem i małym nakładem 

pracy.  

1.4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1.4.1.  z trudnościami porusza się po treściach programowych wielokrotnie 

korzystając z pomocy nauczyciela, 

1.4.2. prezentuje bardzo mały nakład pracy ( choć nie koniecznie małe 

zdolności) powodując poważne luki w opanowaniu materiału nauczania, 

1.4.3. swoimi umiejętnościami i wiadomościami nie wykracza poza zakres 

programu nauczania, 

1.4.4. znacznie lepiej radzi sobie z treściami wymagającymi logicznego 

myślenia niż wykorzystania zdobytych wiadomości, 

1.4.5. czasami potrafi wyciągać wnioski i zauważać związki podmiotowe 

i przedmiotowe, 

1.4.6. prezentuje brak zainteresowania przedmiotem, 

1.4.7. osiąga wyniki poniżej swoich możliwości, rozwiązuje i opisuje proste 

zadania i problemy. 

Zbyt mała wiedza ucznia powoduje trudności i błędne rozwiązania nieco 

bardziej skomplikowanych zadań. 

1.5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1.5.1. nawet korzystając z pomocy nauczyciela w znikomym stopniu potrafi 

poruszać się po treściach programowych, 

1.5.2. bardzo mało pracuje w domu i szkole, stąd wynikają jego ogromne braki 

w opanowaniu materiału nauczania, 

1.5.3. swoimi umiejętnościami i wiadomościami nie wykracza poza zakres 

programu nauczania, 

1.5.4. nie potrafi wnioskować i zauważać związków podmiotowych 

i przedmiotowych, 



1.5.5. prezentuje brak zainteresowania przedmiotem, potrafi odpowiadać na 

proste pytania tylko przy naprowadzeniu ze strony nauczyciela. 

1.6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

1.6.1. nie zna podstawowych treści nauczania, 

1.6.2. jest leniwy, nie pracuje w domu i szkole, 

1.6.3. nie podejmuje żadnych prób nauczenia się czegokolwiek, nie potrafi 

wnioskować i zauważać związków podmiotowych i przedmiotowych, 

1.6.4. prezentuje brak zainteresowania przedmiotem,  

1.6.5. nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odpowiedzieć na 

najprostsze pytania. 

Uczeń ten wyjątkowo lekceważy sobie naukę, a rozmowy z nauczycielem 

i wychowawcą nie przynoszą poprawy. 

2.  Oceny klasyfikacji końcoworocznej ustala się w stopniach według następującej 

skali: 

2.1.  stopień celujący – 6 

2.2.  stopień bardzo dobry – 5 

2.3.  stopień dobry – 4 

2.4.  stopień dostateczny – 3 

2.5.  stopień dopuszczający – 2 

2.6.  stopień niedostateczny –1 

W dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen do wpisywania końcowych ocen 

klasyfikacyjnych używamy pełnych brzmień, niedopuszczalne są skróty. 

 

§ 81 

1. Ustala się następujące szczegółowe zasady oceny zachowania ucznia:  

1.1. ocena zachowania ucznia nie ma wpływu na ocenę z poszczególnych 

przedmiotów, promowanie do klasy wyższej lub ukończenie szkoły, 

1.2. ocena ta wyraża opinię o przestrzeganiu Statutu Liceum, regulaminów 

i innych przepisów wewnętrznych oraz udziale w życiu klasy, szkoły 



i środowiska oraz poszanowaniu przez ucznia tradycji szkoły i jej zwyczajów, 

postawach wobec innych, kulturze osobistej, 

1.3. elementami podlegającymi opinii są: 

1.3.1. rzetelność i systematyczność w wykonywaniu obowiązków szkolnych 

(noszenie podręczników, prowadzenie zeszytów, odrabianie zadań 

domowych, aktywny udział w lekcji, systematyczny udział w zajęciach kół 

na które uczeń zapisał się, punktualne przybywanie na zajęcia, 

każdorazowe usprawiedliwienie nieobecności, systematyczne 

przygotowywanie się do zajęć), 

1.3.2. podejmowanie działań na rzecz zespołu rówieśników, klasy, szkoły 

i środowiska, wnoszenie twórczego wkładu w dorobek szkoły ( 

wykonywanie gazetek, udział we wszelkiego rodzaju konkursach, 

aktywna i widoczna praca w samorządzie, apelach, konferencjach itp.), 

1.3.3. uczciwość i lojalność w kontaktach z innymi ludźmi ( stosunek do 

kolegów oraz nauczycieli i innych osób starszych), 

1.3.4. kultura i takt w rozwiązywaniu problemów 

1.3.5. dbałość o kulturę słowa, 

1.3.6. troska i odpowiedzialność za mienie szkoły oraz prywatną własność 

swoją i innych osób ( nie maluje na ścianach, krzesłach, ławkach, szafach 

itp., reaguje na przejawy dewastacji mienia szkolnego i prywatnego – 

sam zwraca uwagę lub zgłasza wychowawcy bądź nauczycielowi na 

dyżurze, nie niszczy pomocy dydaktycznych),  

1.3.7. dbałość o zdrowie swoje i innych ( nie bije kolegów i koleżanek, nie 

mówi podniesionym głosem, nie znęca się psychicznie, nie prowokuje 

innych do agresywnych zachowań, swoim zachowaniem nie stwarza 

zagrożenia zdrowia własnego i innych), 

1.3.8. dbałość o higienę osobistą i estetyczny wygląd godny ucznia szkoły; 

1.3.9. troska o czystość, ład i estetykę otoczenia, 

1.3.10. systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia, 

1.3.11. zachowanie ucznia na lekcjach, zajęciach dodatkowych, 

w czasie przerwy na terenie szkoły i poza nim ( nie rozmawia i reaguje na 

polecenia nauczyciela, bierze udział w lekcji, nie biega po korytarzach 

i schodach , nie bierze udziału w bójkach, kłania się wszystkim 



pracownikom szkoły, rodzicom koleżanek i kolegów oraz innym starszym 

osobom), 

2. uczeń zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie 

za opuszczone godziny najpóźniej w przeciągu trzech dni po przyjściu do szkoły, 

a w przypadku nieobecności wychowawcy, zwolnienie należy dostarczyć 

Dyrektorowi Liceum.  Niedotrzymanie podanego wyżej terminu powoduje uznanie 

nieobecności za nieusprawiedliwioną, 

3. ocena za II półrocze jest oceną roczną, uwzględnia ona jednak zachowanie 

ucznia w pierwszym półroczu. 

§ 82 

1. Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

1.1. wzorowe 

1.2. bardzo dobre 

1.3. dobre 

1.4. poprawne 

1.5. nieodpowiednie 

1.6. naganne 

2. Zachowanie ucznia określa się następująco: 

2.1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wyróżnia się zawsze: 

2.1.1. wzorową postawą uczniowską ( systematyczność, pilność, 

punktualność)  

2.1.2. wysoką kulturą osobistą i kulturą słowa ( godny sposób bycia, 

uczciwość) 

2.1.3. pełnym przestrzeganiem zasad dyscypliny ( brak godzin 

nieusprawiedliwionych i spóźnień, schludny ubiór i fryzura), 



2.1.4. zgodnym ze swoimi możliwościami i zainteresowaniami udziałem 

w życiu szkoły i środowiska ( wywiązywanie się z zadań powierzonych 

i własna inicjatywa), 

2.1.5. postawą koleżeńską ( pomoc innym, umiejętność współdziałania 

w zespole, samokrytycyzm i tolerancja),  

2.1.6. wspomaganiem swym działaniem innych, 

2.1.7. wysoka troska o mienie szkoły,  

2.1.8. reaguje na zło i krzywdę innych 

Ponad to wykazuje się inicjatywą i organizuje imprezy o zasięgu 

szkolnym lub szerszym. 

2.2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wyróżnia się zawsze: 

2.2.1. bardzo dobrą postawą uczniowską ( systematyczność, pilność, 

punktualność)  

2.2.2. wysoką kulturą osobistą i kulturą słowa ( godny sposób bycia, 

uczciwość) 

2.2.3. pełnym przestrzeganiem zasad dyscypliny (nie ma więcej niż 10 godzin 

nieusprawiedliwionych i spóźnień, schludny ubiór i fryzura), 

2.2.4. zgodnym ze swoimi możliwościami i zainteresowaniami udziałem 

w życiu szkoły i środowiska ( wywiązywanie się z zadań powierzonych), 

2.2.5. postawą koleżeńską ( pomoc innym, umiejętność współdziałania 

w zespole, samokrytycyzm i tolerancja),  

2.2.6. wspomaganiem swym działaniem innych, 

2.2.7. wysoka troska o mienie szkoły,  

2.2.8. reaguje na zło i krzywdę innych 

2.3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, jeśli: 

2.3.1. jego postawa etyczna i kultura osobista nie budzą zastrzeżeń  

2.3.2. jest gotowy do udziału w życiu szkoły i środowiska, 

2.3.3. jest koleżeński 

2.3.4. troszczy się o powierzone mienie, 

2.3.5. w miarę poprawnie przestrzega dyscypliny ( nie spóźnia się i nie ma 

więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych), 

2.3.6. dobrze wywiązuje się ze szkolnych obowiązków,  

2.3.7. nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej, 



2.3.8. rozumie swój błąd i stara się go naprawić, 

2.4. ocenę poprawną otrzymuje uczeń charakteryzujący się: 

2.4.1.  zachowaniem, które czasami budzi zastrzeżenia, przeciętną kulturą 

osobistą ( np. zdarza mu się wchodzić w drobne konflikty z rówieśnikami 

i pracownikami szkoły), 

2.4.2. częściowym nieprzestrzeganiem zasad dyscypliny ( powyżej 30 godzin 

nieusprawiedliwionych, spóźnianie się na lekcje, drobne kłamstwa),  

2.4.3. małym zainteresowaniem życiem szkoły, 

2.5. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń który: 

2.5.1. rażąco uchybia wszelkim normom etycznym, 

2.5.2. stosuje przemoc lub do niej zachęca 

2.5.3. budzi poważne zastrzeżenia w zakresie kultury osobistej ( m.in. 

wulgaryzmy, udział w bójkach, niszczenie sprzętu, wyłudzanie pieniędzy 

od innych, agresywny stosunek do kolegów, aroganckie zachowanie, 

palenie papierosów i inne uzależnienia),  

2.5.4. nie angażuje się w życie szkoły, 

2.5.5. opuścił bez usprawiedliwienia ponad 40 godzin lekcyjnych i spóźnia się 

na lekcje, 

2.6. ocenę naganną otrzymuje uczeń który: 

2.6.1. nie wykazuje poprawy mimo zastosowanej przez szkołę środków 

zaradczych, 

2.6.2. wykazuje postawę agresywną fizyczną (znęcanie się, popychanie, 

wykręcanie rąk) 

2.6.3. wykazuje agresję słowną wulgaryzmy, złośliwe lub poniżające 

komentarze, obraźliwe słowa wobec nauczycieli, kolegów lub innych osób 

wyśmiewanie i ośmieszanie), 

2.6.4. posiadanie niebezpiecznych przedmiotów, 

2.6.5. niszczenie mienia, 

2.6.6. lekceważenie uwag nauczycieli i pracowników szkoły,  

2.6.7. pali papierosy, pije alkohol, używa narkotyki i inne środki odurzające, 

2.6.8. nagannym przestrzeganiem zasad dyscypliny ( ponad 40 godzin 

nieusprawiedliwionych, liczne spóźnienia i kłamstwa), 



2.6.9. nie przygotowuje się do zajęć szkolnych, 

2.6.10. opuszcza w czasie zajęć szkolnych teren klasy i szkoły (ucieczki)  

3. Ustala się następujący tryb i zasady ustalania ocen z zachowania: 

3.1. wychowawca przygotowując się do wystawienia oceny z zachowania jest 

zobowiązany do: 

3.1.1. dokładnej analizy wszystkich uwag dotyczących zachowania ucznia, 

zanotowanych w dzienniku lub w klasowym zeszycie uwag, 

3.1.2. zorganizowania samooceny uczniów na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy, wysłuchania propozycji uczniów dotyczących oceny 

z zachowania koleżanek i kolegów z klasy, 

3.1.3. przeprowadzenia udokumentowanych konsultacji z nauczycielami 

uczącymi przedmiotów w danej klasie w oparciu o kryteria oceny 

z zachowania i zarządzenia, 

3.1.4. do rozpatrzenia wszelkich uwag dotyczących zachowania ucznia 

w szkole i poza nią kierowanych przez innych nauczycieli, pracowników 

niepedagogicznych i osoby postronne, wyżej wymienione uwagi powinny 

być odnotowane w dzienniku  klasy lub w klasowym zeszycie uwag. 

3.1.5. na tydzień przed klasyfikacyjnym końcowo rocznym posiedzeniem rady 

pedagogicznej wychowawca wpisuje oceny z zachowania do dziennika 

elektronicznego informując w ten sposób rodziców ucznia,  

3.2. również uczeń jest zobowiązany do przekazania rodzicom informacji 

o przewidywanej ocenie z zachowania. 

3.3. Rodzic powinien sprawdzić wystawioną ocenę w dzienniku elektronicznym 

Librus; 

 

3.4.  na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym końcowo rocznej rady 

pedagogicznej uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się pisemnie do 

wychowawcy o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny z 

zachowania. 



3.5.  w takim przypadku wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy 

zasadności wniosku  

3.6. wychowawca dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane 

realizowanie obowiązków szkolnych i w oparciu o tę analizę może ocenę 

podwyższyć lub utrzymać; 

3.7. wychowawca może też przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej dokonać analizy wniosku ucznia lub jego rodziców w zespole 

w skład którego wchodzi przewodniczący zespołu wychowawców, 

przedstawiciel samorządu klasy do której uczeń uczęszcza; 

3.8. na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej każdy jej członek ma 

prawo zwrócić się do wychowawcy o ponowne rozpatrzenie oceny 

z zachowania konkretnego ucznia, w przypadku nie uwzględnienia wcześniej 

zgłoszonych przez niego umotywowanych zastrzeżeń lub pochwał, 

3.9. ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania 

i nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

 


