
Załącznik Nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Nr 13 
 
Wewnątrzszkolny System Oceniania Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego  Nr 13 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 
1. Ocenianie to proces gromadzenia informacji, integralna część procesu uczenia się i 

nauczania oraz wspierania go. 
2. Ocenianiu podlegają: 
a. Osiągnięcia edukacyjne ucznia 
b. Zachowanie ucznia 
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 
stosunku do:     
- wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w 
odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, 
uwzględniających tę podstawę. 
- wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania, w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 
szkoły. 

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 
oceniania wewnątrzszkolnego. 

6. Wewnątrzszkolny System Oceniania oparty jest na przyjętych przez Radę 
Pedagogiczną założeniach: 

a. Szkoła ma jeden spójny system oceniania 
b. Uczniowie dobrze znają system oceniania 
c. Ocenianie uczniów jest systematyczne 
d. Samoocena jest ważnym elementem oceniania 
e. Ocena ma motywować ucznia do dalszej pracy 
 

§ 2 
 
Cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 
1. Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu: 
a. poinformowanie ucznia o poziomie jego edukacyjnych osiągnięć i postępach w tym 

zakresie oraz jego zachowaniu, 
b. przekazywanie uczniom informacji zwrotnej o tym, co uczeń zrobił dobrze, a co musi 

jeszcze poprawić, oraz pomocy w samodzielnym planowaniu rozwoju, 
c. motywowanie ucznia do dalszej pracy i właściwych zachowań 
d. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o specjalnych 

uzdolnieniach, postępach, trudnościach ucznia, 
e. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
 



 
§ 3 

 
1. Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje: 
a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania oraz informowanie o 
nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 

b. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w 
szkole, 

c. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianu wiedzy i 
umiejętności, 

d. ustalanie kryteriów oceniania zachowania 
e. ustalanie ocen klasyfikacyjnych oraz warunków ich poprawiania. 
f. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

g. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 
 

§ 4 
 
Zasady informowania uczniów i ich rodziców o przebiegu procesu oceniania 
 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 
a. Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z programu nauczania, 

b. Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
c. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny kwalifikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych. 
 
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 
zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 
oceny kwalifikacyjnej zachowania. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustnie ustaloną ocenę. 
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 
udostępniana  uczniowi lub jego rodzicom  (prawnym opiekunom) do wglądu – 
możliwe wykonanie kserokopii dokumentacji. 

 
§ 5 



 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych 
1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych  oraz  możliwości psychofizycznych ucznia. 
2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w  tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 
którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia  rozwojowe  lub specyficzne trudności w 
uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

a. nauczyciel określa na piśmie dostosowany zakres wymagań edukacyjnych dla ucznia, 
b. o dostosowanych wymaganiach edukacyjnych nauczyciele informują rodziców 

(prawnych opiekunów). 
3. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony tej 
opinii. 

4. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na 
podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 
przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

5. Dyrektor na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do 
końca danego etapu  edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 
rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z 
zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

6. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki oraz zajęć 
artystycznych  należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 
przypadku wychowania fizycznego także  systematyczność udziału ucznia w 
zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych  przez szkołę na 
rzecz kultury fizycznej. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki czy nauki 
drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 
„zwolniony/a”. 

 
 

§ 6 
 
Ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych 
1. Uczeń otrzymuje oceny: bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne oraz ocenę 

końcową. 
2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy 
oraz jak powinien dalej się uczyć. 

3. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia,  ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 



zachowania. Dokonuje się tego w odniesieniu  do planów nauczania, stosując 
przyjętą skalę ocen. 

4. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, we 
wszystkich klasach dokonuje się tego w drugim tygodniu stycznia. 

5. Nie później niż na tydzień przed klasyfikacją nauczyciel przedmiotu informuje uczniów 
i wychowawcę klasy o przewidywanych ocenach i wpisuje je do dziennika. 

6. Ostateczne oceny z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania są wystawiane na jeden    
dzień przed klasyfikacją. 

7. Uczeń który uzyskał ocenę  niedostateczną za I semestr, jest zobowiązany do 
uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach określonych 
przez nauczyciela. 

8. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w 
danym roku  szkolnym z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu 
ocen klasyfikacyjnych z zajęć  edukacyjnych i zachowania. 

9. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są 
zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o 
przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych. 

 Czynią to w następujący sposób: 
a. nie później niż na tydzień przed klasyfikacją nauczyciel przedmiotu informuje uczniów 

i wychowawcę klasy o przewidywanych ocenach i wpisuje je do dziennika; 
b. na zebraniach, na co najmniej tydzień przed roczną klasyfikacją, wychowawcy 

informują rodziców  (prawnych opiekunów) o proponowanych ocenach rocznych. W 
przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu pisemną 
informację o przewidywanych ocenach rocznych  przekazują wychowawcy za 
pośrednictwem uczniów – z prośbą o potwierdzenie otrzymania, bądź za 
pośrednictwem poczty e-mail, na adres podany przez rodziców uczniów - z prośbą o 
potwierdzenie otrzymania wiadomości e-mail. W sytuacjach szczególnych dopuszcza 
się możliwość powiadomienia listem poleconym. 

10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele  prowadzący zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć 
edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na 
ukończenie szkoły. 

11. Ostateczne oceny z zajęć edukacyjnych są wystawiane na jeden dzień przed 
posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 

12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

13. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być    
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 9 ust. 1. 

14. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
edukacyjne, a ocenę  zachowania - wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz  ocenianego ucznia. 

15. Jeżeli w wyniku klasyfikacji stwierdzono, że poziom edukacyjnych osiągnięć ucznia 
uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła 
stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 
§ 7 

 



 
 
 
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych WYMAGANIA  PROGRAMOWE 
 
Wymagania  programowe  sklasyfikowano  na  5  poziomach,  przyjmując  odpowiednie  
określenia  i  symbole: 
 
1. KONIECZNE  (K)  -  poziom  pierwszy  określa  wymagania  programowe, stanowiące  
bazę  do  zrozumienia  wiadomości  i  umiejętności  z  wyższych  poziomów.  Poziom  ten  
obejmuje  elementarną  wiedzę,  konieczną  z  punktu  widzenia  realizacji  celów  przedmiotu  
i  nieodzowną  w  toku  dalszego  kształcenia, która winna być  opanowana   przez  każdego  
ucznia.  Uczeń  posiadający  wiedzę  na poziomie koniecznym, wykonuje  typowe  zadania  
praktyczne  i  teoretyczne  przy  pomocy  nauczyciela.  Dopuszcza  się  błędy  zarówno  w  
zakresie  wiedzy  merytorycznej,  jak  i  w  sposobie  jej  prezentowania. 
 
2. PODSTAWOWE  (P)  - poziom  drugi  określa  wymagania  programowe  niezbędne  do  
opanowania  wymagań  z  wyższych  poziomów  i  możliwe  do  opanowania  przez  ucznia  
przeciętnego. Uczeń,  który  opanował  wiedzę  wymagań  programowych  podstawowych, 
umie  wyciągać  proste  wnioski  i  interpretować  najważniejsze  fakty  przy  niewielkim  
ukierunkowaniu  ze  strony  nauczyciela.  Potrafi  rozwiązać  typowe  zadania  praktyczne  i  
teoretyczne  o  średnim  stopniu  trudności,  dopuszczając  się  nielicznych  błędów  rzeczowych  
i  językowych. 
 
3. ROZSZERZAJĄCE  (R)  - poziom  trzeci  określa  wymagania  programowe z  poziomów  K  
i  P   wzbogacone  o  dodatkowe  umiejętności.  Uczeń,  który  opanował  wymagania  
programowe  rozszerzające,  poprawnie  stosuje  zdobyte  wiadomości  przy  rozwiązywaniu  
zadań.  Samodzielnie  rozwiązuje  typowe  zadania  praktyczne  i  teoretyczne.  Wiedza  z  tego  
poziomu  będzie  w  następnych  klasach  poszerzana,  utrwalana  i  uściślana  -  trafi  do  niższych  
poziomów  wymagań. 
 
4. DOPEŁNIAJĄCE  (D)  - poziom  czwarty  to  umiejętności  złożone, o  charakterze  
problemowym.  Uczeń,  posiadający  wiedzę  z  tego  poziomu,  potrafi  zastosować  posiadaną  
wiedzę  do  rozwiązywania  zadań  trudnych  i  nietypowych  oraz  dokonać  oceny  całościowej  
omawianego  zadania. 
 
5. WYKRACZAJĄCE  (W)   - poziom  piąty  to  umiejętności  wykraczające  poza  dziedzinę  
danej  klasy.  Uczeń  samodzielnie  i  twórczo  rozwija  własne  uzdolnienia,  biegle  posługuje  
się  zdobytymi  wiadomościami  w  rozwiązywaniu  problemów  teoretycznych  lub  
praktycznych  z  programu  nauczania  danej  klasy,  proponuje  rozwiązania  nietypowe,  
rozwiązuje  także  zadania  wykraczające  poza  dziedzinę  danej  klasy.  Osiąga  sukcesy  w  
konkursach  i  olimpiadach  przedmiotowych  bądź  posiada  inne  porównywalne  osiągnięcia. 
 
Szczegółowe  wymagania  programowe  dla  poszczególnych  przedmiotów,  ustalają  
nauczyciele  poszczególnych  przedmiotów  a  zatwierdza  dyrektor  szkoły. 
 
 



1. Poziom  opanowania  przez  ucznia  wiedzy  i  umiejętności  ocenia  się  w  stopniach  
według  następującej  skali: 
 
 

STOPIEŃ SKRÓT 
LITEROWY 

OZNACZENIE 
CYFROWE 

niedostateczny Ndst 1 

dopuszczający Dop 2 

dostateczny Dst 3 

dobry Db 4 

bardzo  dobry Bdb 5 

celujący Cel 6 

 
2. Dopuszcza się w rubrykach ocen bieżących stosowanie innych oznaczeń 

zrozumiałych dla ucznia i rodziców tj. „-” „+”  N (nieprzygotowany) lub Nb 
(nieobecny). 

3. Kryteria wymagań na poszczególne oceny: 
Ustala  się następujące  ogólne  kryteria  stopni: 

 
1) Niedostateczny uczeń  nie  spełnił  podanych  niżej  wymagań  na  oceny  

pozytywne, 

1) dopuszczający   uczeń  przyswoił  umiejętności  z  poziomu  wymagań  K, 

2) dostateczny  uczeń  przyswoił  umiejętności  z  poziomu  wymagań  P, 

3) dobry   uczeń  przyswoił  umiejętności  z  poziomu  wymagań  R, 

4) bardzo  dobry  uczeń  przyswoił  umiejętności  z  poziomu  wymagań  D, 

5) celujący  uczeń  przyswoił  umiejętności  z  poziomu  wymagań  W. 

 
 
5. Zachowanie ucznia uwzględnia codzienne respektowanie ogólnie przyjętych norm 

etycznych i zasad współżycia społecznego – stąd ocena zachowania ucznia uwzględnia w 
szczególności: 

a. stosunek do pedagogów, uczniów i pracowników Liceum, 
b. obecność i angażowanie się w samorozwój i rozwój innych, 
c. kulturę wysławiania się i komunikacji, 
d. dbałość o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych osób, 
e. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
f. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
g. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
h. dbałość o honor i tradycje szkoły; 
 
6. ocenę zachowania śródroczną i końcową ustala się według następującej skali: 
a. wzorowe, 
b. bardzo dobre, 



c. dobre, 
d. poprawne, 
e. nieodpowiednie, 
f. naganne. 
 
7. Kryteria ocen zachowania ucznia: 
a. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który jest przykładem dla innych, spełniając w 

sposób zasługujący na pochwałę wymagania wymienione w ust. 5 
b. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń spełniający wszystkie wymagania zawarte w ust.5. 

Jego  zachowanie nie budziło nigdy żadnych większych zastrzeżeń. 
c. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w zdecydowanej większości spełniał wymagania 

określone   w  ust.5. 
d. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, którego zachowanie budziło pewne zastrzeżenia, 

ale nastąpiła  znacząca poprawa zachowania. 
e. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który lekceważy wymagania wymienione w 

ust. 5 lub nie  stosuje się do uwag pedagogów. 
f. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w rażący sposób naruszył zasadę współżycia 

społecznego lub złamał prawo szkolne, w tym regulaminy pracowni lub zajęć szkolnych. 
 
8. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 
a. oceny z zajęć edukacyjnych, 
b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły 
 
9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 
dysfunkcji na jego zachowanie, na  podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego  nauczania lub opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
 
 

§ 8 
 

Sposoby bieżącego sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności ucznia 
 
1. Narzędzia kontroli dla nauczyciela: 
a. Odpowiedzi ustne – obejmują zakres wiadomości i umiejętności z ostatnich pięciu 

tematów. Przynajmniej raz w semestrze uczeń powinien otrzymać ocenę za 
odpowiedź ustną 

b. Prace pisemne: 
- karty pracy indywidualnej 
- kartkówka – stanowi pisemną formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności 

maksymalnie z ostatnich  pięciu tematów. Nie musi być zapowiadana. W jednym 
dniu nie może być więcej niż dwie kartkówki. Powinna być sprawdzona w ciągu dwóch 
tygodni 

- pisemny sprawdzian wiadomości – po danym dziale programu lub wg zakresu 
materiału określonego przez nauczyciela. Poprzedzony powtórzeniem. Musi być 
zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. W jednym tygodniu uczeń może pisać 



max. pięć sprawdzianów. W danym dniu nie więcej niż dwa sprawdziany. Sprawdzian 
powinien być sprawdzony i oddany w ciągu dwóch tygodni. 

2. Nauczyciel nie może przeprowadzić pisemnego sprawdzianu wiadomości, jeżeli 
poprzedni nie został  oceniony i omówiony 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest 
obowiązany uzasadnić  ustnie wystawioną przez siebie ocenę z pracy pisemnej i 
odpowiedzi ustnej. 

4. Uczeń ma prawo poprawić ocenę. Formę i termin poprawy ustala z nauczycielem 
danego przedmiotu. 

 Jeżeli z poprawy otrzymał ocenę niższą, utrzymana zostaje ocena pierwotna. 
5. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej, uczeń ma prawo pisać sprawdzian w 

późniejszym  terminie. Formę i termin ustala  z nauczycielem danego przedmiotu. 
6. Prace pisemne ucznia, w tym sprawdziany, przechowuje się do końca okresu nauki 

ucznia w szkole. 
 

§ 9 
 
 
Tryb przeprowadzania sprawdzianu wiedzy i umiejętności. 
 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Pisemne zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 
terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

2. Dyrektor szkoły, po stwierdzeniu, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje niezwłocznie komisję, która: 

a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania, w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżeń. Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). 

4. W skład komisji, o której mowa w ust. 2, wchodzą: 
 
a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 

komisji, 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 
b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
1) dyrektor albo wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji, 



2) wychowawca oddziału, 
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 
4) pedagog (jeżeli jest zatrudniony), 
5) psycholog (jeżeli jest zatrudniony), 
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
7) przedstawiciel rady rodziców. 
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 
zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 
zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

7.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
 
a. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących  w skład komisji 
3) termin sprawdzianu 
4) imię i nazwisko ucznia 
5) zadania sprawdzające 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 
b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
1) imiona i nazwiska osób wchodzących  w skład komisji 
2) termin posiedzenia komisji, 
3) imię i nazwisko ucznia 
4) wynik głosowania, 
5) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
 
8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
9. Do protokołu, o którym mowa w ust.8 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
 
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego 
rodzicami. 

 
§ 10 

 
Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 



powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, w okresie, za który 
przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych. Termin uzgadnia się z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami). 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej. 
6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii 

informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
kwalifikacyjnego w terminie określonym w ust. 4, może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

8. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć 
edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w 
ciągu jednego dnia. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w 
charakterze obserwatorów, rodzice ucznia 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza komisja 
w składzie: 

a. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji 
b. nauczycie prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 
10. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust.3 przeprowadza komisja w składzie: 
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji 
b. nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych z których przeprowadzany jest 

egzamin 
11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 
s szczególności: 
a. nazwę zajęć edukacyjnych 
b. skład komisji 
c. termin egzaminu 
d. imię i nazwisko ucznia 
e. zadania egzaminacyjne 
f. wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę; 
12. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany”. 
 
 

§ 11 
 
Tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego 



1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał negatywną ocenę klasyfikacyjną z 
jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać z tych 
przedmiotów egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz 
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 
egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 
skład komisji wchodzą: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 
komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
5. Nauczyciel, być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, 

szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 
jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 
szczególności: 

a. nazwę zajęć edukacyjnych 
b. imiona i nazwiska osób wchodzących  w skład komisji 
c. termin egzaminu 
d. imię i nazwisko ucznia 
e. zadania egzaminacyjne 
f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę. 

10. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w 
ciągu danego etapu edukacyjnego, promować do klasy programowo wyższej, ucznia 
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, pod warunkiem że 
przedmiot ten jest kontynuowany w klasie programowo wyższej. 

11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku 
egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Pisemne zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 
terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu. 

12. Dyrektor szkoły, po stwierdzeniu, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie z 



przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje niezwłocznie 
komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, 

w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych 
zajęć edukacyjnych; 

13. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżeń. Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 
mowa w ust. 12 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego 
rodzicami. 

15. Ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust.12, jest ostateczna 
 
 

§ 12 
 
Egzamin maturalny 
Egzamin maturalny przeprowadza się dla absolwentów Liceum, na warunkach i w sposób 
określony 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 
maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz.2223) – w oddziałach trzyletnich oraz na podstawie 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo oświatowe dla oddziałów 
czteroletnich. 
 
 

§ 13 
 
 
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 oceny niedostatecznej. Naganna ocena 
zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej. 

2. Uczeń, który uzyskał średnią ocen na koniec roku co najmniej 4,75 i co najmniej 
bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem. 

3. Uczeń, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne religię albo etykę, do 
średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

4. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 
roczne oceny klasyfikacyjne 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej, 
uzyskał oceny klasyfikacyjne  wyższe od oceny niedostatecznej 

5. Uczeń kończy Liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych (na świadectwie ukończenia szkoły) średnią ocen 
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 



 
§ 14 

 
1.Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi integralną część statutu Liceum 
Ogólnokształcącego Niepublicznego Nr 13. 
 
 
 


