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§ 1  Podstawa prawna 

 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 art. 22 ust. 2 pkt. 4 (Dz. U.  

z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 roku zmieniająca 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych ( Dz. U. Nr 130, poz. 906) 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 

624 z późn. zm.) 

 

 

§ 2 Postanowienia ogólne 

 

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich wprowadza wewnątrzszkolny 

system oceniania osiągnięć szkolnych uczniów z dniem  

2. System oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 3 w Końskich stanowi integralną część Statutu Szkoły. 

3. Niniejszy dokument jest dostosowany do założeń wprowadzonej reformy oświatowej i 

aktualnie obowiązujących aktów prawnych w oświacie. 

4. Wprowadzenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania w szkole ma na celu 

poinformowanie uczniów i rodziców o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego 

zachowaniu, pomoc i motywowanie ucznia do samodzielnego planowania swojego 

rozwoju oraz doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej 

nauczyciela. 

5. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele 

poszczególnych zajęć edukacyjnych i po konsultacjach w zespołach przedmiotowych 

zostają one zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania stanowiących załącznik 

do niniejszego dokumentu. 
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6. Na początku roku szkolnego każdy nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania 

uczniów o wymaganiach z poszczególnych zajęć edukacyjnych /informacja o podaniu 

kryteriów wymagań musi mieć swoje odzwierciedlenie w zapisie tematu/, sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wymagania muszą być zgodne z 

podstawą programową zajęć edukacyjnych i ścieżek międzyprzedmiotowych. 

7. O zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz o obowiązującym WSO informuje 

uczniów i rodziców wychowawca na początku roku szkolnego. 

8. Wszyscy nauczyciele, a zwłaszcza poloniści, matematycy i nauczyciele języków obcych 

na początku cyklu edukacyjnego są zobowiązani do rozpoznania poziomu opanowanych 

przez uczniów umiejętności, szczególnie sprawności pisania, analizowania tekstów, 

rozwiązywania zadań problemowych i złożonych oraz do podjęcia stosownych form i 

metod pracy edukacyjnej celem zminimalizowania bądź redukcji stwierdzonych 

deficytów. 

9. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej lub innej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u 

którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

 

 

 

§ 3 Strategia oceniania 

 

1. Wprowadzony system oceniania ma zapewnić: 

1) pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia; 

2) ukierunkowanie jego samodzielnej pracy; 

3) wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny; 

4) kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie 

się nimi we własnym działaniu; 

5) nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań; 

6) dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom 

o realizacji założonych wymagań edukacyjnych. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów należy rozważać w kategoriach oceny 

poziomu ukształtowanych umiejętności, zarówno praktycznych jak i intelektualnych. 
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3. Celem oceniania nie może być tylko „stopień szkolny”, ale przede wszystkim konkretna 

informacja dla ucznia: 

1) o stanie jego osiągnięć – jakie umiejętności ma już ukształtowane; 

2) o sukcesach – jaki najwyższy poziom wymagań uczeń już osiągnął; 

3) o brakach, porażkach – jakie braki i w zakresie których poziomów wymagań ma 

uczeń. 

4. Informacja ta pozwoli uzupełnić mu braki, zaprezentować swoje osiągnięcia. W ten 

sposób uczeń staje się współodpowiedzialny za efekty swojego kształcenia. Uczeń 

będzie mógł samodzielnie określić, jakie umiejętności i jaki ich poziom jest w stanie 

osiągnąć. Takie podejście do oceniania osiągnięć edukacyjnych wyzwoli u młodzieży 

większe ambicje i kreatywność, a jednocześnie ukształtuje w niej umiejętność oceny 

własnych, realnych możliwości edukacyjnych czy przyszłej kariery zawodowej. Taki 

sposób oceniania stawia uczniów i nauczycieli w roli partnerów. Ocena zaś spełnia 

znaczącą, konstruktywną i motywacyjną rolę w działaniach ucznia. Podstawowym 

celem opracowanego systemu jest pomoc młodzieży w rozpoznawaniu uzdolnień, w 

wyborze wartości społecznie pożądanych i stymulowaniem jej rozwojem 

intelektualnym.  

 

 

 

§ 4 Podstawowe zasady oceniania 

 

1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów występuje w całym procesie 

kształcenia. Są to dwie czynności, które charakteryzują się odmiennymi cechami, 

zazębiają się i nie da się ich rozdzielić. 

2. Rolą oceny jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach, a także o 

brakach i trudnościach napotkanych w procesie uczenia się. 

3. Ocenie towarzyszy refleksja i dyskusja na temat doskonalenia dalszej pracy ucznia i 

nauczyciela. 

4. Oceny są informacja dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru 

pedagogicznego o:  

1) efektywności procesu nauczania i uczenia się, 

2) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem, 

3) postępach uczniów. 
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5. Aby śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna odzwierciedlała pełny obraz osiągnięć i 

trudności ucznia należy przestrzegać zasad: 

1) jawne i systematyczne wystawianie ocen cząstkowych, 

2) każda wystawiona ocena z odpowiedzi ustnej winna być opatrzona komentarzem 

wskazującym mocne i słabe strony wypowiedzi, 

3) wszystkie oceny cząstkowe winne być rejestrowane oraz brane pod uwagę przy 

klasyfikacji semestralnej i końcowej, 

4) duże znaczenie przywiązywać będziemy do klasowej pracy pisemnej zaznaczonej 

w dzienniku czerwonym kolorem, 

5) systematycznie sprawdzamy prace domowe aby motywowały ucznia do solidnej 

pracy, 

6) rzetelnie oceniamy wypowiedzi ustne zarówno z materiału omawianego wcześniej 

jak też za aktywność na lekcji bieżącej, 

7) stosujemy pełną, sześciostopniową skale ocen, dodając ewentualne plusy i minusy, 

8) ocena semestralna /śródroczna/ jest oceną informacyjną, na ocenę roczną składają 

się oceny zdobyte w całym roku szkolnym, 

9) oceny w wyznaczonych rubrykach w dzienniku lekcyjnym wpisuje nauczyciel 

przedmiotu w taki sposób, aby nie mogły być dopisywane, 

10) wystawiając ostateczne oceny z zajęć edukacyjnych, których cykl nauczania 

kończy się w danym roku szkolnym nauczyciel może, zależnie od specyfiki 

przedmiotu, wziąć pod uwagę dokonania ucznia w klasach młodszych, 

11) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do 

wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli, a zasady wglądu do prac 

maturalnych reguluje Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji 

Egzaminu Maturalnego, 

12) rodzice uczniów są systematycznie informowani o postępach swoich dzieci, a 

każda przekazywana informacja winna być zarejestrowana w dokumentacji 

wychowawcy klasy, 

13) oceniając testy i sprawdziany punktami stosuje się jednakową dla całej szkoły 

zasadę określania wartości wypowiedzi za pomocą skali procentowej; według 

następującej proporcji: 
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Lp. Oceny Procent udziału punktów 

1. niedostateczny   (1) 0 – 39% 

2. dopuszczający    (2) 40 – 55% 

3. dostateczny        (3) 56 – 75% 

4. dobry                 (4) 76 – 90% 

5. bardzo dobry     (5) 91 – 100% 

6. celujący             (6) odpowiedź wykracza poza wymagania 

programowe 

 

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię albo etykę, do 

średniej ocen, wlicza się ocenę roczną /śródroczną/ uzyskaną z tych zajęć. 

7. Ważnym punktem oceniania jest punktualne wystawianie ocen śródrocznych (rocznych) 

co należy rozumieć jako: 

1) poinformowanie ucznia oraz rodziców ucznia o przewidywanych dla niego 

rocznych /śródrocznych/ ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowanie na cztery tygodnie 

przed klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, 

2) wystawienie oceny ostatecznej na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem 

plenarnym rady pedagogicznej i poinformowanie, przez wychowawcę klasy, o niej 

uczniów, a w przypadku oceny niedostatecznej rodziców uczniów. 

8. Osiąganie dobrych wyników w nauce w równym stopniu leży w interesie ucznia, 

nauczyciela i rodziców. 

9. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona przez nauczyciela jest ostateczna, 

ale uczeń lub jego rodzice mają prawo wystąpić do Dyrektora Szkoły z: 

1) prośbą o egzamin klasyfikacyjny w przypadku długotrwałej, usprawiedliwionej 

nieobecności w szkole. Po ustaleniu warunków przez Dyrektora egzamin odbywa 

się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, 

2) prośbą o egzamin poprawkowy przy 1 ocenie niedostatecznej, w wyjątkowych 

przypadkach za zgodą Rady Pedagogicznej – z 2 ocen niedostatecznych (tylko raz 

przez cały cykl kształcenia). Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich.  

W przypadku losowym Dyrektor może wyrazić zgodę na inny termin, nie później 
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niż do 30.09. Podanie o egzamin poprawkowy należy złożyć do Dyrektora 

najpóźniej 3 dni po ostatnim klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, 

3) ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

10. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

Egzamin odbywa się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.  

11. Uczeń chcący zdawać  egzamin klasyfikacyjny musi złożyć podanie do Dyrektora na 

tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Egzaminy 

klasyfikacyjne wyznacza się również uczniom przyjętym z innych szkół, w terminach 

uzgodnionych, najpóźniej do najbliższej klasyfikacji semestralnej, w związku z 

różnicami w programach nauczania. 

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego może uzyskać promocję do 

klasy programowo wyższej, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia są, zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Rada 

pedagogiczna może podjąć decyzje o promowaniu do kolejnej klasy ucznia, który z 

powodu wyjątkowych zdarzeń losowych (np. długotrwała choroba, tragedia rodzinna) 

nie opanował wymaganego materiału, 

 

 

 

§ 5 Szczegółowe zasady oceniania 

 

1. Ocenianie śródsemestralne: 

1) poszczególne zespoły przedmiotowe określają wynikające ze specyfiki zajęć 

edukacyjnych i jego wymiaru godzin: formę i liczbę zadań obowiązujących 

każdego ucznia w danym semestrze, 

2) ustalone dla każdych zajęć edukacyjnych pensum musi być respektowane przez 

wszystkich nauczycieli danego przedmiotu w szkole, nie wyklucza jednak 

możliwości wprowadzenia dodatkowych składników oceniania, 

3) każdej formie oceniania zajęć edukacyjnych, stanowiącej składnik obowiązującego 

pensum wymagań odpowiada 1 ocena cząstkowa w dzienniku, 
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4) w przypadku nie uczestniczenia w jednej z obowiązujących procedur oceniania, bez 

względu na przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania 

osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela, jednak wyłącznie w czasie zajęć 

szkolnych z danych zajęć edukacyjnych, 

5) uczeń powinien być oceniany co najmniej raz w miesiącu przy 3 i więcej godzinach 

nauczania w tygodniu, co najmniej raz na 6 tygodni przy 2 godzinach nauczania w 

tygodniu i co najmniej raz na 8 tygodni przy 1 godzinie nauczania w tygodniu, 

6) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, 

7) uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny z danej formy oceniania 

w trybie ustalonym przez nauczycieli w ciągu dwóch tygodni od dnia 

pytania/oddania sprawdzianu, 

8) ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprzedniej, przy czym 

obydwie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej (rocznej), 

9) ocena  poprawy jest ostateczna, ale jeśli uczeń z poprawy otrzymał ocenę niższą, w 

dzienniku pozostaje ocena pierwotna z zaznaczeniem, ze poprawa została 

wykorzystana. W przypadku uzyskania z poprawy kolejnej oceny niedostatecznej, 

nie zostaje ona wpisana do dziennika, 

10) w końcu roku szkolnego uczniowi zagrożonemu przysługuje 1 pisemna poprawa z 

materiału wskazanego przez nauczyciela, 

11) uczeń traci prawo do w/w zaliczenia, jeśli w ciągu roku otrzymał co najmniej 75% 

ocen niedostatecznych, 

12) w ostatnim tygodniu semestru (roku szkolnego) poprawa przysługuje uczniowi na 

wyższa ocenę od dopuszczającej, 

13) w okresie dwóch tygodni przez klasyfikacją (semestralną i roczną) należy 

ograniczyć do minimum przeprowadzanie wszystkich form sprawdzania osiągnięć 

obejmujących zakres szerszy niż trzy jednostki tematyczne. 
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2. Klasyfikacja śródroczna i roczna: 

1) oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne według następującej tabeli: 

 

Ocena Zakres 

(średnia ocen) 

dopuszczający 1,81 – 2,60 

dostateczny 2,61 – 3,60 

dobry 3,61 – 4,60 

bardzo dobry 4,61 – 5,0 

celujący powyżej 5,01 

 

 

2) klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym w 

ostatnim tygodniu pierwszego semestru, 

3) klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z 

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych na podstawie średniej ocen wg tabeli z punktu 1, 

4) klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia za 

cały rok szkolny ze wszystkich zajęć określonych w szkolnym planie nauczania, 

ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć, 

5) ocena klasyfikacyjna roczna wynika ze średniej ocen cząstkowych uzyskanych w 

drugim semestrze i uwzględnia ocenę klasyfikacyjną śródroczną oraz postęp 

edukacyjny ucznia, 

6) ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego; przy czym uczeń, który nie 

zda egzaminu poprawkowego, raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, może 

uzyskać promocję do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że te zajęcia 

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej. Rada pedagogiczna może podjąć decyzje o promowaniu do 

kolejnej klasy ucznia, który z powodu wyjątkowych zdarzeń losowych (np. 

długotrwała choroba, tragedia rodzinna) nie opanował wymaganego materiału, 
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7) zmiana grupy językowej (pocz./ zaaw.) może nastąpić w wyjątkowych 

przypadkach, nie później niż po zakończeniu I semestru klasy I na wniosek ucznia 

i jego rodziców lub nauczyciela, 

8) zmiana klasy może nastąpić, w wyjątkowych wypadkach, na wniosek ucznia bądź 

jego rodziców, za zgodą rady pedagogicznej, nie później niż po klasie I pod 

warunkiem zaliczenia różnic programowych wynikających z planów nauczania, 

9) przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, nauczyciele są zobowiązani 

odpowiednio wysoko oceniać zaangażowanie ucznia w przygotowanie i pracę na 

lekcji, 

10) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z 

zajęć wychowania fizycznego, decyzje o zwolnieniu podejmuje Dyrektor szkoły 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza. Stosowne dokumenty dla zwolnienia w całym 

roku szkolnym należy złożyć do 15.09. W takim przypadku w dokumentacji 

przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, 

11) roczną /śródroczną/ ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych organizowanych 

u pracodawcy ustala – opiekun praktyk zawodowych lub kierownik szkolenia 

praktycznego. 

3. Rodzaje pomiaru dydaktycznego: 

1) formy kontroli postępów w nauce: 

a) zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał 

oraz lekcji powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalanie i 

jednocześnie kontrolę wiadomości, 

b) kierowanie do uczniów poleceń (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które 

wykonują ustnie lub pisemnie na tablicy, w zeszycie przedmiotowym, przy 

mapie, bądź za pomocą komputera, 

c) prace klasowe, sprawdziany i testy sprawdzające w postaci pracy pisemnej, 

d) analiza i ocena prac domowych sporządzanych w zeszytach 

przedmiotowych, 

e) samodzielne przygotowanie przez uczniów tematów, zagadnień, 

prezentacji, projektów, 

f) udział uczniów w olimpiadach, konkursach, turniejach, przeglądach. 

2) nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia, oddania i omówienia sprawdzianów i 

kartkówek w terminie do 2 tygodni, wyjątek stanowią poloniści, których 
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obowiązuje termin do 3 tygodni. Jeśli nauczyciel nie wywiąże się z danego 

terminu, nie może do dziennika wpisać ocen niedostatecznych. W przypadku 

niedyspozycji nauczyciela ferii termin oddania zostaje przesunięty o czas absencji 

lub okres świąt. Tylko w przypadku spełnienia w/w warunku uczeń może pisać 

kolejny sprawdzian, 

3) nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania prac klasowych, sprawdzianów 

oraz testów w swojej dokumentacji przez cały rok i udostępniania ich rodzicom, 

aby mogli zapoznać się z osiągnięciami i trudnościami edukacyjnymi, 

4) prace pisemne obejmują więcej niż 3 lekcje musza być zapowiedziane z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i potwierdzone odpowiednim wpisem w 

dzienniku lekcyjnym, 

5) dopuszcza się przeprowadzenie w danej klasie w ciągu jednego dnia maksymalnie 

jednej pracy pisemnej dłuższej lub dwóch sprawdzianów z różnych przedmiotów, 

6) krótkie prace pisemne tzw. kartkówki obejmujące trzy ostatnie lekcje mogą być 

przeprowadzone bez wcześniejszej zapowiedzi, 

7) dopuszcza się przeprowadzenie w danej klasie w ciągu tygodnia 3 prac pisemnych, 

8) jeżeli termin uzgodnionego sprawdzianu ulega zmianie na wniosek uczniów, 

nauczyciela nie obowiązuje powyższy zapis, 

9) pierwszy dzień po feriach, świętach jest wolny od pytania i kartkówek, 

10) uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji tzw. „N”, przy 1 godzinie  

tygodniowo 1 raz w semestrze, przy 2 i więcej godzinach w tygodniu 2 razy w 

semestrze, 

11) „N” uczeń musi zgłosić przed rozpoczęciem odpytywania/zgłoszenie przez ucznia 

„N” w chwili wywołania do odpowiedzi jest równoznaczne z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej, uczeń nie może zgłosić „N” w wypadku zapowiedzianego 

sprawdzianu. 

4. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 

1) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z 

wyjątkiem egzaminu z przedmiotów informatycznych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych, 

2) część pisemna egzaminu z języka polskiego i matematyki powinna trwać 45 

minut, w przypadku innych przedmiotów czas jej trwania określają poszczególne 

zespoły przedmiotowe, 
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3) stopień trudności zadań powinien być dostosowany do poziomu wymagań na 

ocenę dopuszczającą określoną zgodnie z kryteriami WSO, 

4) w części ustnej uczniom należy zagwarantować czas na przygotowanie się do 

odpowiedzi ustnej – 15 minut, 

5) na uczniu spoczywa obowiązek takiego zaplanowania toku wypowiedzi ustnej, by 

w ciągu 15 minut zaprezentować odpowiedź na przedstawione pytania, 

6) tematykę zestawu pytań do obydwu części egzaminu z danego przedmiotu ustala 

zespół nauczycieli danego przedmiotu a zatwierdza Dyrektor szkoły, 

7) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły w 

ostatnim tygodniu ferii letnich. W skład komisji wchodzą: Dyrektor szkoły lub 

inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w szkole jako przewodniczący 

komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako członek komisji, 

8) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 

egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę, 

9) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, 

10) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca 

września, 

11) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego może uzyskać 

promocję do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego), pod 

warunkiem że te obowiązkowe zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym). 

5. Szczegółowe zasady przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego: 

1) Dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a) w przypadku zastrzeżenia do rocznej / śródrocznej/ oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną /śródroczną/ ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 
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b) w skład komisji wchodzą: Dyrektor lub inny nauczyciel zajmujący 

stanowisko kierownicze, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący 

takie same zajęcia edukacyjne, 

c) w przypadku egzaminu sprawdzającego nauczyciel uczący ma prawo 

odmówić udziału w pracach komisji, 

d) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami /prawnymi 

opiekunami/, 

e) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, 

wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę, 

f) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia, 

g) w przypadku zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – 

ustala się roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania na drodze glosowania 

zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji, 

h) w skład komisji wchodzą: Dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący 

stanowisko kierownicze w szkole, wychowawca klasy, wskazany przez 

Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, pedagog, psycholog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

przedstawiciel rady rodziców (druk powołania w załączniku), 

i) z prac komisji sporządza się protokół /druk w załączeniu/, który stanowi 

załącznik do arkusz ocen, 

2) ustalona przez komisję roczna /śródroczna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. Ocen ustalona przez komisję jest ostateczna, z 

wyjątkiem niedostatecznej /śródrocznej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 

3) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora, 
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4) przepisy punktu 5 stosuje się odpowiednio w przypadku zastrzeżenia do rocznej 

/śródrocznej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku 

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisje jest 

ostateczna. 

6. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego: 

1) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w 

obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub po-

krewnych zajęć edukacyjnych, 

2) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z przedmiotów informatycznych oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych, 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego ro-

dzicami (prawnymi opiekunami), 

4) czas trwania części pisemnej egzaminu z języka polskiego, matematyki jak 

również czas przygotowania ucznia do odpowiedzi ustnej powinien odpowiadać 

normom określonym w stosunku do egzaminu sprawdzającego, 

5) układ zestawu zadań dla danych zajęć edukacyjnych ustala zespół nauczycieli, 

uwzględniając umiejętności i wiedzę ze wszystkich poziomów wymagań, 

6) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół /druk w 

załączeniu/. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

 

 

§ 6 Kryteria oceniania osiągnięć w nauce 

 

1. Szkolne zespoły przedmiotowe winny sporządzić rejestry wymagań dla poszczególnych 

przedmiotów, które zostaną zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

2. Oceny wyraża się w stopniach szkolnych wg następującej skali: 

STOPIEŃ SKRÓT 
LITEROWY 

OZNACZENIE 
CYFROWE 

celujący cel 6 
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bardzo dobry bdb 5 
dobry db 4 
dostateczny dst 3 
dopuszczający dopuszcz. 2 
niedostateczny ndst 1 

 

3. Szczegółowe kryteria oceniania: 

1) stopień niedostateczny (1): 

a) na ocenę niedostateczną oceniony winien być uczeń, który nie spełnia 

wymagań z poziomu stopnia: dopuszczający i nie rokuje nadziei na 

uzupełnienie wiedzy wynikającej z podstawy programowej. 

2) stopień dopuszczający (2): 

a) uczeń dysponuje niepełną wiedzą konieczną z punktu widzenia wymagań 

programowych, 

b) popełnia liczne błędy w zakresie wiedzy merytorycznej i sposoby jej 

prezentowania, 

c) przy pomocy nauczyciela opowiada na pytania o niewielkim stopniu 

trudności, 

d) niski poziom wiedzy ucznia nie przekreśla możliwości dalszej nauki, 

e) rokuje nadzieję na uzupełnienie wiedzy programowej, 

3) stopień dostateczny (3): 

a) uczeń zna podstawy programowe, 

b) uczeń zna najważniejsze fakty i potrafi je umieścić w czasie i przestrzeni, 

c) potrafi korzystać z podstawowych źródeł informacji i wykonać typowe 

zadania, 

d) formułuje proste wnioski, 

e) popełnia nieliczne błędy rzeczowe i językowe, 

f) posiada skromny zasób słownictwa, 

4) stopień dobry (4): 

a) zasób wiedzy ucznia mieści się w ramach obowiązującego programu, 

b) odpowiedzi zawierają wymagane treści, są samodzielne i poprawne pod 

względem językowym, 

c) uczeń samodzielnie rozwiązuje problemy, 

d) zdarzają się czasem drugorzędne błędy merytoryczne, 
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e) potrafi interpretować fakty, interpretować ich przyczyny i skutki, 

5) stopień bardzo dobry (5): 

a) uczeń posiada pełny zasób wiedzy mieszczący się w ramach 

obowiązującego programu, 

b) swobodnie operuje faktami i dostrzega związki między nimi, 

c) aktywnie uczestniczy w lekcji, 

d) samodzielnie rozwiązuje nietypowe problemy, 

e) dociera do źródeł informacji, 

f) dotrzymuje terminów wykonania zadań, 

6) stopień celujący (6): 

a)   uczeń wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, 

b) spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, ale wykracza poza obowiązujący 

program nauczania, 

c) biegle operuje zdobytą wiedzą, samodzielnie rozwiązuje problemy, 

d) dojrzale ocenia fakty i wydarzenia, 

e) korzysta z pozapodręcznikowych źródeł informacji, do których potrafi 

samodzielnie dotrzeć, 

f) umie bronić własnego stanowiska posługując się odpowiednio dobranymi 

argumentami, 

g) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i 

zawodowych, 

h) dotrzymuje terminów wykonania zadań, 

§ 7 Promowanie uczniów 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej. Ponadto uczeń, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego może uzyskać promocję do klasy programowo 

wyższej (semestru programowo wyższego), pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia 

są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej 

(semestrze programowo wyższym). 
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2. Świadectwo promocyjne z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

3. W przypadku szkoły kończącej się maturą świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnie-

niem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych w 

całym cyklu kształcenia ujętych na świadectwie 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę z zachowania. 

4. W przypadku szkoły kończącej się egzaminem dojrzałości świadectwo dojrzałości z wy-

różnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć eduka-

cyjnych w całym cyklu kształcenia średnią ocen co najmniej 4,75, z egzaminu 

dojrzałości średnią ocen co najmniej 4,6 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z 

zachowania. 

 

 

 

§ 8 Ocena z zachowania 

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych. 

2. Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej, jego postawie wobec nauczycieli, kolegów i innych 

osób. 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania ustala się wg następującej skali: 

1) wzorowe, 
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2) bardzo dobre, 

3) dobre 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie. 

6) naganne 

5. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając: 

1) pozytywne i negatywne opinie nauczycieli i innych, pracowników szkoły, którzy 

powinni przekazywać je na bieżąco wychowawcy lub wpisywać do dziennika 

lekcyjnego, 

2) opinie uczniów o zachowaniu swoich kolegów, 

3) opinie ocenianego ucznia. 

6. Propozycję oceny ustala wychowawca jawnie w obecności klasy. 

7. Terminy proponowania i ustalenia oceny z zachowania powinny być zgodne z zasadami 

szkolnego systemu oceniania. 

8. Ocenianie zachowania winno być dokonywane w taki sposób, aby: 

1) zachowana była zasada indywidualizacji oddziaływań pedagogicznych, 

2) motywowało ucznia do doskonalenia własnej osobowości i postępowania zgodnie 

z obowiązującymi normami moralnymi i celami wychowawczymi szkoły. 

9. Ocena z zachowania winna wyrażać opinię o: 

1) wypełnianiu obowiązków ucznia, a w szczególności: 

a) osiąganie najwyższych - w stosunku do własnych możliwości wyników w 

nauce, 

b) pilności i systematyczności w nauce, 

c) wytrwałości i samodzielności w pokonywaniu trudności, 

2) identyfikacji z celami społecznie uznanymi, wartościowymi: 

a) wywiązywanie się z zadań nałożonych przez szkołę, organizacje 

uczniowskie lub przyjętych dobrowolnie, 

b) umiejętność pracy w zespole, współodpowiedzialność za poziom pracy 

zespołu, 

c) troska o mienie szkoły, 

d) inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły i 

środowiska, 

3) przestrzeganie norm współżycia społecznego i przyjętych zasad dobrego 

wychowania: 
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a) uczciwości i lojalności w codziennym postępowaniu, 

b) dbałości o kulturę słowa, umiejętności prowadzenia kulturalnej rozmowy, 

c) pomoc i życzliwość wobec kolegów szkolnych, 

d) szacunek dla nauczycieli i rodziców, 

e) troska o własny rozwój, prawdomówność, poczucie godności, 

f) dbałość o własne zdrowie, nie uleganie nałogom, pomoc innym w 

rezygnacji z nałogów, 

g) dbałość o higienę osobistą estetykę i wygląd otoczenia.  

10. Szczegółowe kryteria ocen z zachowania: 

1) zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe kryteria: 

a) wyróżnia się właściwą postawą w stosunku do obowiązków szkolnych, 

b) jest wytrwały i samodzielny w pogłębianiu wiedzy i rozwoju własnej 

osobowości, 

c) jego stosunek do ludzi jest wzorowy, może być wzorcem godnym 

naśladowania, 

d) dba o kulturę słowa, higienę osobistą, estetykę otoczenia, 

e) aktywnie działa w szkole (samorząd szkolny, organizacje szkolne, prace na 

rzecz szkoły i środowiska) i poza nią 

f) aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych (nie ma 

nieusprawiedliwionych nieobecności ani spóźnień), 

g) dba o dobre imię szkoły i reprezentuje szkołę na zewnątrz w olimpiadach, 

konkursach, przeglądach, turniejach. 

2) zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który spełnia większość poniższych 

kryteriów: 

a) przykładnie spełnia obowiązki szkolne 

b) jest wytrwały w pogłębianiu wiedzy i rozwoju własnej osobowości 

c) działa społecznie na terenie klasy i poza nią 

d) jest koleżeński 

e) prezentuje wysoką kulturę osobistą 

f) aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych /nie ma nieobecności 

nieusprawiedliwionych/ 

3) zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który spełnia większość poniższych 

kryteriów: 

a) solidnie wypełniający podstawowe obowiązki, 
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b) przestrzega zapisy Statutu Szkoły, 

c) mający drobne i sporadyczne uchybienia w zachowaniu, które natychmiast 

koryguje i poprawia, 

d) umiejący krytycznie spojrzeć na siebie, wskazując słabe i mocne strony, 

e) dba o kulturę słowa, jego sposób bycia nie narusza niczyjej godności, 

f) nie ulega nałogom, 

g) którego liczba godzin opuszczonych zajęć oraz ich usprawiedliwienia nie 

budzą zastrzeżeń wychowawcy, 

4) zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, którego dotyczy większość poniższych 

kryteriów: 

a) wypełnia większość podstawowych obowiązków szkolnych, 

b) zdarza mu się popełniać błędy w zachowaniu, odstępować od 

obowiązujących zasad etycznych, ale pod wpływem wychowawcy lub 

nauczyciela w widoczny sposób dąży do poprawy, 

c) cechuje go brak samokrytycyzmu, 

d) sporadycznie zdarzają mu się uchybienia regulaminowe, 

e) nie dba o mienie szkolne i indywidualne, 

f) często opuszcza zajęcia lekcyjne, a sposób usprawiedliwiania nieobecności 

budzi zastrzeżenia wychowawcy /do 30 godzin nieusprawiedliwionych/. 

Pismo informujące rodziców ucznia o nieobecnościach w załączeniu 

5) zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, którego dotyczy większość z 

poniższych zapisów: 

a) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, 

b) narusza normy współżycia społecznego, 

c) rażąco zaniedbuje podstawowe obowiązki ucznia /łamie zapisy Statutu 

Szkoły/ 

d) nie poddaje się oddziaływaniom wychowawczym, 

e) prezentuje niski poziom kultury osobistej, 

f) nie przejawia pozytywnych form aktywności na lekcjach i w życiu szkoły, 

g) dewastuje mienie szkolne i prywatne 

h) nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne z nieuzasadnionych przyczyn  

/od 30 - 80 godzin nieusprawiedliwionych / 

6) zachowanie naganne otrzymuje uczeń, którego dotyczy co najmniej jeden z 

poniższych zapisów: 
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a) ulega nałogom i ma destrukcyjny wpływ na grupę rówieśniczą, 

b) popada w konflikt z prawem, a próby pozytywnego oddziaływania nie dają 

spodziewanych rezultatów, 

c) wagaruje, nieobecności nieusprawiedliwione przekraczają 80 godzin. 

11. Za ocenę wyjściową z zachowania uznajemy ocenę dobrą, która: 

1) za szczególne wyróżnienia może być podniesiona do bardzo dobrej lub wzorowej, 

2) z powodu nie dopełnienia obowiązków stosownie do ich wagi obniżona do 

poziomu oceny poprawnej, nieodpowiedniej lub nagannej 

12. Ocenę naganną stosować należy tylko w przypadku, gdy uczeń mimo podjętych 

oddziaływań wychowawczych, nie wykazuje chęci poprawy. 

13. W przypadku, gdy nieobecności nieusprawiedliwione ucznia przekraczają 20 godzin 

frekwencja jest najważniejszym składnikiem oceny z zachowania i powoduje jej 

obniżenie, a gdy przekroczy 100 godzin w semestrze, wychowawca ma obowiązek 

wnioskować do rady pedagogicznej o uruchomienie procedury skreślenia z listy 

uczniów. 

14. Nie wpisuje się nieobecności uczniom reprezentującym szkołę w konkursach, 

olimpiadach, turniejach, przeglądach, będącym na zawodach sportowych, promującym 

osiągnięcia szkoły w środowisku. Obowiązek odnotowania uczestnictwa w w/w 

formach reprezentowania szkoły spoczywa na wychowawcy klasy 

15. Porzucenie szkoły przez ucznia skutkuje skreśleniem z listy uczniów bez względu na 

wiek. Przez porzucenie rozumie się nieusprawiedliwione nieobecności powyżej 100 

godzin w semestrze bez stosownych wyjaśnień. Szkoła jest zobowiązana do: 

1) powiadomienia ucznia i rodzica /prawnego opiekuna/ o ryzyku skreślenia, 

2) wyznaczenia terminu złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków edukacyjnych 

16. Skreślenie z listy uczniów jest decyzją administracyjną, którą podejmuje dyrektor na 

podstawie uchwały rady pedagogicznej i opinii samorządu szkolnego. 

17. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca musi 

poinformować ucznia o ocenie zachowania. 

18. O ocenie nieodpowiedniej i nagannej należy także poinformować rodziców ucznia w 

trybie gwarantującym dotarcie informacji przed klasyfikacją. 

19. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
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20. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 

dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 9 Tryb odwoławczy 

1. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą zgłosić zastrzeżenie, jeśli uznają, że 

roczna /śródroczna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalenia tej oceny (przez tryb rozumie się: rytmiczne ocenianie ucznia, 

informowanie ucznia bądź rodziców o planowanej ocenie semestralnej i rocznej zgodnie 

z WSO, wykorzystanie prawa do poprawy oceny zgodnie z WSO). Zastrzeżenia mogą 

być zgłoszone w terminie nie później niż 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. W takim przypadku przeprowadza się egzamin sprawdzający lub ustala ocenę 

zachowania w drodze głosowania. /Tryb postępowania omówiony w § 5 pkt 5/. 

3. Ustalona przez komisje roczna /semestralna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. 

4. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

/śródrocznej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego pod warunkiem, że jest to jedna ocena niedostateczna 

i uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego. 

5. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą zgłosić zastrzeżenie, jeśli uznają, że 

uzyskana ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w wyniku egzaminu 

poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

wystawiania tej oceny. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

6. W tym przypadku przeprowadza się egzamin sprawdzający /Tryb postępowania 

omówiony w § 5 pkt 5/. 

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania został pozytywnie zaopiniowany przez 

przedstawicieli Samorządu Szkolnego oraz Radę Rodziców. 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania został zatwierdzony na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej w dniu 18.04.2000 r. 

3. Dokonano 4 – krotnej ewaluacji WSO. 

4. Ujednolicony tekst został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu  

13.01.2011 r. 

5. Niniejszy Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązuje od 17.01.2011 r. 

6. Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania mogą być wprowadzone dopiero po 

upływie pełnego roku szkolnego od daty jego wprowadzenia. 

 

 


