
§ 45 Klasyfikowanie uczniów 

 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego 

oddziału oraz ocenianego ucznia. 

2. Oceny klasyfikacyjne z praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych odbywających się 

w szkole ustala nauczyciel prowadzący zajęcia; z odbywających się poza szkołą 

nauczyciel prowadzący zajęcia lub kierownik szkolenia praktycznego w porozumieniu  

z opiekunem z ramienia zakładu, w którym odbywają się te zajęcia. Oceny klasyfikacyjne 

z praktyk zawodowych ustala kierownik szkolenia praktycznego, w porozumieniu z 

opiekunami praktyk, wyznaczonymi przez kierowników zakładów pracy, w których 

odbywają się praktyki. 

3. Ocena śródroczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej ocen  bieżących 

uzyskanych przez ucznia za pomocą różnorodnych form pomiaru dydaktycznego w I 

semestrze, zaś ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej ocen 

bieżących uzyskanych przez ucznia za pomocą różnorodnych form pomiaru 

dydaktycznego w ciągu całego roku szkolnego. 

1) Ocena śródroczna i roczna ustalana jest na podstawie średniej ważonej: 

a) mniej niż 1,6  niedostateczny 

b) od 1,6 do 2,59  dopuszczający 

c) od 2,6 do 3,59  dostateczny 

d) od 3,6 do 4,49  dobry 

e) od 4,5 do 5,19  bardzo dobry 

f) od 5,2 do 6  celujący 

2) W uzasadnionych przypadkach (w przypadku laureatów konkursów 

przedmiotowych, zawodów sportowych itp.) nauczyciel może wystawić ocenę 

wyższą niż ocena ustalona na podstawie średniej ważonej. 

4. Ustala się następujące wagi dla poniższych  narzędzi pomiaru dydaktycznego:  

1)  Wagę 3 przypisuje się za: 

a) zadania klasowe 

b) sprawdziany  

c) sprawdziany działowe 

d) testy 

e) arkusze egzaminacyjne 

f) badania wyników  

g) postępy i zaangażowanie na lekcjach wychowania fizycznego 

h) sukcesy w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych 

i) projekty 

j) ocenę otrzymaną za poprawienie oceny niedostatecznej śródrocznej (za 

pierwszy semestr). Ocenę tę wpisujemy w drugim semestrze. 

2)  Wagę  2 przypisuje się za: 

a) odpowiedzi ustne 

b) kartkówka II 

c) dyktanda 

d) czytanie map 

e) czytanie schematów i rysunków technicznych 

f) przestrzeganie zasad BHP na zajęciach 

g) wykonanie rysunku technicznego 

3) Wagą 1 przypisuje się za: 



a) umiejętność czytania 

b) umiejętność recytacji 

c) przeprowadzanie doświadczeń, przygotowywanie sprawozdań z ćwiczeń 

d) posługiwanie się komputerem 

e) posługiwanie się aparaturą pomiarową 

f) posługiwanie się narzędziami 

g) testy sprawnościowe 

h) przygotowanie ucznia do lekcji (przybory, zeszyty, itp.) 

i) aktywność na lekcji 

j) pracę domową 

k) przyrządy wykonane samodzielnie przez uczniów 

l) kartkówka I 

m) praca praktyczna 

4) Wagę kartkówki ustala nauczyciel i informuje uczniów przed jej napisaniem, z jaką 

wagą będzie liczyła się do klasyfikacji, 

5. W przypadku poprawiania oceny, ocena z poprawy ma taką samą wagę jak ocena 

poprawiana. 

6. Wyniki testów diagnostycznych przeprowadzanych na początku klasy pierwszej, wyniki 

próbnych egzaminów maturalnych oraz próbnych egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie, nie są uwzględniane w klasyfikacji. Nauczyciele wpisują  je do 

dziennika z wagą 0. 

7. Oceny o wadze 3 wpisujemy do dziennika kolorem czerwonym. 

8. Nauczyciel przedmiotu prócz zajęć laboratoryjnych, pracowni specjalistycznych, rysunku 

technicznego i wychowania fizycznego, jest zobowiązany do przeprowadzenia 

przynajmniej jednej pisemnej pracy klasowej (sprawdzianu), a nauczyciel języka 

polskiego i matematyki dwóch prac w semestrze. Prace te nauczyciel zapowiada z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i oddaje poprawione w ciągu: 

1) 3 tygodni po napisaniu przez uczniów – dotyczy nauczycieli języka polskiego  

i matematyki; 

2)  2 tygodni po napisaniu przez uczniów – dotyczy nauczycieli uczących pozostałych 

przedmiotów. 

9. W ciągu jednego dnia może być przeprowadzona co najwyżej jedna praca klasowa 

(sprawdzian). 

10. Pracę klasową (sprawdzian), która nie zostanie oddana w terminie, ustalonym w punkcie 

8 podpunkty 1 i 2, uznaje się za nieważną. 

11. W przypadku przełożenia pracy klasowej na prośbę uczniów punkt 9 nie obowiązuje. 

12. Uczeń otrzymuje tylko jedną ocenę za jedną pracę klasową (sprawdzian). 

1) Uczeń, który nie pisał obowiązkowej pracy pisemnej w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela, zobowiązany jest do napisania takiej pracy w terminie 

ustalonym z nauczycielem. 

2)  Jeżeli uczeń, który nie pisał obowiązkowej pracy pisemnej w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela,  nie napisze jej również w terminie ustalonym z 

nauczycielem, o którym mowa w §4  punkt 12 podpunkt 1, pisze tę pracę w 

najbliższym, dogodnym dla nauczyciela terminie. 

13. Wypowiedź ustna jest integralną częścią oceny ucznia. 

14. Uczeń lub rodzic może wnieść prośbę do nauczyciela o umożliwienie poprawienia oceny. 

15. Poprawy oceny dokonuje się na zasadach i w formach określonych w wymaganiach na 

poszczególne oceny w takim terminie, aby informacja o wyniku poprawy mogła być 

przekazana przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 



16. Zaległości spowodowane dłuższą niż tydzień nieobecnością usprawiedliwioną, uczeń 

powinien uzupełnić w terminie uzgodnionym z nauczycielem zgodnie z wymaganiami 

edukacyjnymi. 

17. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku, albo wszystkich przedmiotów, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej, z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

18. Nauczyciel przedmiotu powinien poinformować: 

1) ucznia i wychowawcę o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i 

rocznej w terminie określonym w kalendarzu roku szkolnego. Nie jest to ocena 

ostateczna, może ulec zmianie ( na wyższą lub niższą), 

2) rodziców ucznia, za pośrednictwem wychowawcy, najpóźniej na tydzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w sposób, który wychowawca 

uzna za najskuteczniejszy. 

19. W Zespole Szkół Zawodowych zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Wodzisławiu Śląskim na zasadach określonych w Statucie placówki. 

20. Uczeń szkoły, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnia ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, otrzymuje promocję do oddziału  programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

22. W przypadku, gdy uczeń otrzymał ocenę śródroczną niedostateczny, poprawia tę ocenę 

na warunkach i w terminie ustalonym przez nauczyciela uczącego tego przedmiotu. 

23. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę śródroczną niedostateczny  i nie poprawił jej na warunkach i 

w terminie ustalonym przez nauczyciela uczącego tego przedmiotu lub średnia ważona 

jego ocen bieżących uzyskanych w ciągu II semestru jest mniejsza od 1.6,  nauczyciel 

może podjąć decyzję o wystawieniu  temu uczniowi rocznej oceny  niedostateczny. 

 

§ 46 Ocenianie zachowania ucznia 

 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowe zachowania są ustalane wg skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

 

2. Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich 

dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. 

 

3. Celem ogólnym wychowania jest „wszechstronny rozwój osobowy uczniów”. 

Wszechstronność rozwoju oznacza, że nauczyciele winni – w miarę możliwości  

– wspomagać w każdej działalności edukacyjnej rozwój osobowy ucznia we wszystkich 

wymiarach, w tym zwłaszcza „intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym i duchowym”. 

 

4. Głównym narzędziem tego rozwoju winny być zajęcia edukacyjne. Ocenianie zachowania 

ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów 



danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły § 35 pkt. 3,4,5,6 i 7. 

 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno– pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

 

6. Ocenę wystawia wychowawca oddziału, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 

danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

 

7. Każdemu uczniowi przysługuje prawo do samooceny wyrażającej się w możliwości 

zaproponowania właściwej dla siebie oceny oraz jej odpowiedniego uzasadnienia. Propozycja 

powinna być złożona w formie pisemnej. 

 

8. Każdy z uczniów szkoły ma prawo do wypowiadania się i wpływania na ocenę  

z zachowania swoich kolegów. Wypowiedź powinna być złożona w formie pisemnej. 

 

9. Najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

powiadamia ucznia o wystawionej ocenie, a za pośrednictwem ucznia – jego rodzica. 

 

10. W uzasadnionym przypadku uczeń może starać się o podwyższenie oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, przedkładając wychowawcy w ciągu 2 dni od uzyskania 

informacji o planowanej ocenie pisemne podanie, podpisane również przez rodzica, podając 

argumenty, które nie zostały uwzględnione oraz stosowną dokumentację.. Warunkiem 

rozpatrzenia podania są usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności. Wychowawca, po 

rozpatrzeniu podania decyduje o ostatecznej ocenie. 

 

11. Ocena wystawiona zgodnie z postanowieniami regulaminu jest oceną ostateczną. 

 

12. W przypadku naruszenia przepisów regulaminu uczniowi przysługuje prawo 

odwołania się od wystawionej oceny. 

 

13. Uczniowie uzyskujący systematycznie oceny wzorowe, mogą być, na wniosek 

wychowawcy wyróżnieni w sposób określony w statucie szkoły. 

 

14. W celu wystawienia oceny z zachowania, wychowawca posługuje się systemem 

punktowym, który premiuje przyjęte przez społeczność szkoły normy pozytywnego 

zachowania ucznia, jednocześnie pozbawia punktów za zachowania niewłaściwe. Przyjęty 

system punktowy kredytuje ucznia na początku roku szkolnego 100 punktami. 

 

15. Ocenę zachowania ustala się według poniższej skali punktowej: 

1) Zachowanie wzorowe   160 i więcej pkt. 

2) Zachowanie bardzo dobre   130 – 159 pkt. 

3) Zachowanie dobre    90 – 129 pkt.  

4) Zachowanie poprawne   51 – 89 pkt. 

5) Zachowanie nieodpowiednie  20 – 50 pkt. 

6) Zachowanie naganne   19 pkt. i mniej 

 



16. Punkty dodatnie uczeń otrzymuje za: 

1) Udział w olimpiadach i konkursach 

a) zasięg wojewódzki i wyższy 

a.1.     I miejsce   50 pkt. 

a.2.     II miejsce   40 pkt. 

a.3.     III miejsce   30 pkt. 

a.4.     reprezentowanie szkoły 20 pkt. 

b) zasięg rejonowy 

b.1.    I miejsce   30 pkt. 

b.2.   II miejsce   25 pkt. 

b.3.   III miejsce   20 pkt. 

b.4.   reprezentowanie szkoły 15 pkt. 

c) zasięg powiatowy 

c.1.    I miejsce   25 pkt. 

c.2.    II miejsce   20 pkt. 

c.3.    III miejsce   15 pkt. 

c.4.    reprezentowanie szkoły 10 pkt. 

2) Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych 

a) I – III miejsce    20 pkt. 

b) reprezentowanie szkoły  5 – 10 pkt. 

3) Udział w akademiach, konkursach i zawodach szkolnych 5 – 10 pkt. 

4) Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych ujętych  1 – 15 pkt. 

w Szkolnym Planie Pracy 

5) Praca na rzecz oddziału      

a) Samorząd klasowy      1 – 8 pkt. 

b) Organizacja klasowych imprez    1 – 5 pkt. 

c) Pomoc kolegom w nauce     1 – 5 pkt. 

d) Wyjątkowa kultura osobista     10 – 20 pkt. 

 

6) Praca na rzecz szkoły 

a) Wystrój szkoły      1 – 10 pkt.  

 ale nie więcej niż 10 pkt na semestr 

b) Reprezentowanie szkoły na uroczystościach    1 – 5 pkt. 

c) W dni wolne od zajęć dydaktycznych   10 pkt. 

d) Samorząd szkolny      1 – 15 pkt. 

e) Organizacja akcji charytatywnych    1 – 10 pkt. 

f) Promowanie szkoły na portalach społecznościowych 1 – 15 pkt. 

(raz w semestrze) 

7) Praca na rzecz innych, działalność charytatywna 

a)  Honorowe krwiodawstwo      25 pkt.  
(dotyczy akcji krwiodawstwa organizowanych na terenie szkoły) 

b) Udział w akcji pomocy dzieciom    1 – 5 pkt. 

c) Udział w akcji Orkiestry Świątecznej Pomocy   1 – 5 pkt. 

d) Udział w akcji znicz      1 – 5 pkt. 

e) Wolontariat       10 pkt. 

8) Postęp w pracy nad sobą ( II semestr)    1 – 10 pkt. 

9) Działalność pozaszkolna i środowiskowa    10 pkt. 
(udokumentowana zaświadczeniem) 

10) Aktywny udział w zajęciach pozaszkolnych   1 – 10 pkt. 

11) Wzorowa frekwencja      1 – 10 pkt. 



12) Przygotowanie do lekcji      1 – 10 pkt. 

 

17. Punkty ujemne  uczeń otrzymuje za: 

1) Przeszkadzanie na lekcji      1 – 10 pkt. 

2) Niewykonywanie poleceń nauczyciela    1 – 10 pkt. 

3) Aroganckie odezwanie się do nauczyciela   10 – 20 pkt. 

lub innego pracownika szkoły 

4) Ubliżanie koledze       1 – 10 pkt. 

5) Wulgarne słownictwo      1 – 10 pkt 

6) Zaczepianie słowne lub fizyczne     1 – 10 pkt. 

7) Udział w bójkach       40 pkt. 

8) Dokuczanie młodszym kolegom, przemoc   20 – 50 pkt. 

9) Złe zachowanie na przerwach     1 – 10 pkt. 

(Korytarze, sklepik szkolny itp.) 

10) Złe zachowanie na wycieczce     1 – 10 pkt. 

11) Niszczenie sprzętu, umeblowania i budynku   10 – 20 pkt. 

  + zwrot kosztów naprawy 

12) Niszczenie rzeczy innych osób     1 – 20 pkt. 

  + zwrot kosztów napraw 

13) Kradzież        50 pkt. 

14) Zaśmiecanie otoczenia      1 – 5 pkt. 

15) Palenie papierosów oraz e- papierosów    10 – 30 pkt. 

16) Picie alkoholu       40 pkt. 

17) Posiadanie i używanie środków psychostymulujących  60 pkt. 

18) Spóźnianie na lekcje      1 pkt. 

19) Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia   2 pkt. 

20) Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw  5 pkt. 

21) Nie wywiązywanie się z zobowiązań    1 – 15 pkt. 

22) Brak przygotowania do zajęć     1 – 10 pkt. 

23) Wyłudzanie pieniędzy      50 pkt. 

24) Fałszowanie dokumentów      50 pkt. 

25) Nieprzestrzeganie regulaminu pracowni    1 – 10 pkt. 

26) Używanie urządzeń telekomunikacyjnych i multimedialnych  

       na lekcji         20 pkt. 

27) Okłamywanie nauczyciela      30 pkt. 

28) Niedbały i ekstrawagancki wygląd    10 pkt. 

 

 

18. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych. 

 

19. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej. 

 

20. Ocenę wzorowa otrzymuje uczeń, który spełniając kryteria punktowe, posiada 

maksymalnie 3 godziny nieusprawiedliwione w ciągu roku szkolnego bez zarzutu przestrzega 

zapisy regulaminów szkoły.  



 

21. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, którego frekwencja na poszczególnych 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w danym semestrze ( w przypadku oceny 

śródrocznej zachowania) lub w danym roku szkolnym (w przypadku oceny rocznej 

zachowania) była nie mniejsza niż 85% 

 

22. Uczeń, który narusza  § 34 pkt. 17 podpunkt 15 nie  może otrzymać oceny z 

zachowania wyższej niż dobra. 

 

 

§ 47 Wymagania dotyczące wyglądu ucznia 

 

1. Ucznia obowiązuje dbałość o swój wygląd: 

1) uczeń jest zawsze czysty i ubrany stosownie do aktualnych zajęć (na warsztatach 

obowiązuje odzież robocza), 

2) strój ucznia nie odsłania tych części ciała, które zwyczajowo pozostają zakryte; w 

tym ramiona, brzuch, plecy, 

3) w dniach uroczystości szkolnych ucznia obowiązuje strój wizytowy: 

a) dziewczęta – biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica, 

b) chłopcy – biała koszula, granatowy lub czarny garnitur. 

 

2. Ze względów na bezpieczeństwo, zdrowie i estetykę uczniowie nie eksponują: 

1)  ekstrawaganckiej biżuterii i kolczyków, 

2)  wyzywającego makijażu, 

3)  ekstrawaganckich fryzur. 

 

§ 48 Zasady korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych 

 

1.Podczas zajęć edukacyjnych, prelekcji, narad i innych spotkań obowiązuje całkowity zakaz 

używania urządzeń telekomunikacyjnych i multimedialnych (urządzenia powinny być 

wyłączone i schowane), jeżeli nie przewiduje tego program zajęć (prelekcji, narady, 

spotkania).  

 

2.Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, przed i po lekcjach) urządzenie telekomunikacyjne 

lub multimedialne może być używany w trybie „milczy”.  

 

3.Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub 

multimedialnych jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.  

 

4.Naruszenie przez ucznia zasad używania urządzeń telekomunikacyjnych i multimedialnych 

na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia do „depozytu”. Urządzenie zostaje zwrócone 

rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia. W wypadku naruszenia zasad przez pracownika 

szkoły udziela się upomnienia.  

 

5.Szkoła nie odpowiada w sposób materialny za zaginięcie lub kradzież urządzenia 

telekomunikacyjnego lub multimedialnego. 

 

§ 49 Metody powiadamiania rodziców o osiągnięciach, postępach i wynikach uczniów 

 



1. Rodzice powinni interesować się postępami w nauce swoich dzieci. Aby im to ułatwić 

szkoła organizuje: 

1) spotkania rodziców z wychowawcą, 

2) informacje pisemne, 

3) możliwość korzystania z dziennika elektronicznego. 

 

2.Wychowawca oddziałów powinien przeprowadzić co najmniej cztery obowiązkowe 

spotkania z wszystkimi rodzicami uczniów (wywiadówki), po dwa w każdym semestrze. 

 

3.Wychowawcy oddziałów pierwszych – na początku roku szkolnego – przeprowadzają 

pierwsze, organizacyjne spotkanie rodziców, poprzedzone spotkaniem z dyrekcją szkoły, 

pedagogiem oraz zaproszonymi gośćmi. 

4.Wychowawcy oddziałów kończących szkołę na początku roku szkolnego  przeprowadzają 

spotkanie, na którym rodzice zostają zapoznani z regulaminami: egzaminu maturalnego i 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

 

5.Wychowawcy oddziałów trzecich szkołę na początku roku szkolnego  przeprowadzają 

spotkanie, na którym rodzice zostają zapoznani z regulaminem egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie. 

 

6.W miarę potrzeb wychowawca może zwołać dodatkowe wywiadówki lub prosić o kontakt z 

poszczególnymi rodzicami. 

 

7.Obecność rodziców na spotkaniach z wychowawcą jest obowiązkowa, jeśli było to 

niemożliwe rodzic ma obowiązek skontaktować się w innym terminie. 

 

8.Na wywiadówkach wychowawca informuje rodziców o postępach ich dzieci w nauce,  

o ich sukcesach i porażkach, zachowaniu i frekwencji na lekcjach oraz postanowieniach 

wewnątrzszkolnego oceniania. 

 

9.Wychowawcy oddziałów informują rodziców uczniów o proponowanych ocenach 

(śródrocznych lub rocznych) z postępów nauczania i zachowania zgodnie z kalendarzem roku 

szkolnego. Rodzic otrzymaną informację potwierdza podpisem. O zagrożeniu 

nieklasyfikowaniem z powodu nieobecności lub innych przyczyn wychowawca klasy 

zawiadamia rodziców natychmiast po zaistnieniu tego faktu.  

 

10. Zasady udostępniania uczniom i ich rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac 

pisemnych ucznia: 

1) Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli 

prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale , do którego uczęszcza uczeń , do 

końca danego roku szkolnego tj. do dnia 31 sierpnia; 

2) Po sprawdzeniu pracy pisemnej nauczyciel zobowiązany jest do udostępnienia tej 

pracy uczniowi; 

3) Zainteresowani uczniowie mogą w obecności nauczyciela zrobić elektroniczną 

kopię swojej sprawdzonej pracy pisemnej (np. za pomocą urządzenia 

telekomunikacyjnego) celem udostępnienia tej pracy rodzicom; 

4) Oryginały prac pisemnych mogą być udostępniane do wglądu rodzicom ucznia na 

ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji  w szkole; 

5) Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć 

zestaw pytań (zadań). 



 

11. Wskazane jest, aby udostępnienia pracy dokonał nauczyciel, który tę pracę ocenił, a 

jeśli jest to niemożliwe – inny , upoważniony przez niego nauczyciel lub dyrektor szkoły 

 

12. Na prośbę rodziców nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien ją uzasadnić. 

Uzasadnienie może mieć formę ustną lub – jeśli tak określono we wniosku- pisemną 

 (w tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną) 

 

13. Dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i 

jego rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

 

14. O uzyskanych w ciągu roku szkolnego ocenach uczniowie informowani są na bieżąco. 

 

15. Rodzice, którzy nie uczestniczą w zebraniach, nie kontaktują się z wychowawcą 

oddziałów i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne nie mogą w żadnym wypadku, 

w tym kwestionując ocenę, powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka 

oraz o przewidywanych dla niego ocenach końcowych. 

 

§ 50 Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

1. W uzasadnionym przypadku uczeń może starać się o podwyższenie o jeden stopień 

przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, przedkładając 

nauczycielowi danego przedmiotu, najpóźniej na 4 dni przed roczną konferencją 

klasyfikacyjną, pisemne podanie zawierające uzasadnienie, podpisane również przez 

rodzica. 

2. Warunki pozytywnego rozpatrzenia podania: 

1) wykorzystanie możliwości poprawy ocen bieżących zgodnie z wymaganiami 

edukacyjnymi; 

2) brak godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych z danego przedmiotu. 

3. Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, nauczyciel przeprowadza sprawdzian 

pisemny, ustny lub w formie ćwiczeń praktycznych, zgodnie z wymaganiami 

edukacyjnymi na daną ocenę w zależności od specyfiki przedmiotu, obejmujących treści 

nauczania/efektów z całego roku szkolnego. 

4. Uczeń uzyskuje wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną jeśli w wyniku przeprowadzonego 

sprawdzianu uzyskał minimum 80% maksymalnej liczby punktów. 

 


