
 

Zał�cznik Nr 1 do Statutu Liceum 
 

Wewn�trzszkolny System Oceniania 
 II Liceum Ogólnokształc�cego z Białoruskim J�zykiem Nauczania                              

im. Br. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim 
 

Rozdział I 
Zało�enia ogólne wewn�trzszkolnego systemu oceniania. 

 
1. Ocenianie wewn�trzszkolne osi�gni�� edukacyjnych ucznia polega na 
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i post�pów w opanowaniu przez 
ucznia wiadomo�ci i umiej�tno�ci w stosunku do wymaga� edukacyjnych 
wynikaj�cych z programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 
 
2. Ocenianie wewn�trzszkolne ma na celu: 
 
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osi�gni�� edukacyjnych i 

post�pach w tym zakresie, 
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju, 
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

post�pach, trudno�ciach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
5) umo�liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 
 
3. Ocenianie wewn�trzszkolne obejmuje: 
 
1) formułowanie przez nauczycieli wymaga� edukacyjnych oraz 

informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 
2) formułowanie sposobu oceniania zachowania oraz informowanie o nim 

uczniów i rodziców, 
3) bie��ce ocenianie i �ródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach 

przyj�tych w szkole oraz zaliczanie niektórych zaj�� edukacyjnych, 
4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, 
5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich 

poprawiania. 
 
4. Ocenianie pełni funkcj�: 
 
1) diagnostyczn� (monitorowanie post�pów ucznia i okre�lanie jego 

indywidualnych potrzeb), 
2) klasyfikacyjn� (ró�nicuje i uporz�dkowuje uczniów zgodnie z pewn� skal�, 



za pomoc� umownego symbolu), 
 
5. Przedmiotem oceny jest: 
 
1) zakres opanowanych wiadomo�ci, 
2) rozumienie materiału naukowego, 
3) umiej�tno�� w stosowaniu wiedzy, 
4) kultura przekazywania wiadomo�ci. 
 
6. Oceny dziel� si� na: 
 
1) bie��ce (cz�stkowe), 
2) klasyfikacyjne �ródroczne, 
3) klasyfikacyjne ko�coworoczne. 
 
7. Oceny bie��ce, oceny klasyfikacyjne �ródroczne i oceny klasyfikacyjne 
ko�coworoczne ustala si� według nast�puj�cej skali: 
 
1) celuj�cy – 6 
2) bardzo dobry – 5 
3) dobry – 4 
4) dostateczny – 3 
5) dopuszczaj�cy – 2 
6) niedostateczny – 1 
 
8. Ustala si� nast�puj�ce ogólne kryteria stopni: 
 
1) Stopie� celuj�cy otrzymuje ucze�, który: 
a) posiada umiej�tno�ci znacznie wykraczaj�ce poza program nauczania 

przedmiotów w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne 
uzdolnienia, 

b) biegle posługuje si� zdobytymi wiadomo�ciami w rozwi�zywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej 
klasy, proponuje rozwi�zywania nietypowe, rozwi�zuje tak�e zadania 
wykraczaj�ce poza program nauczania tej klasy, 

c) osi�ga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 
sportowych i innych, kwalifikuj�c si� do finałów na szczeblu 
wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 
porównywalne osi�gni�cia. 

 
2) Stopie� bardzo dobry otrzymuje ucze�, który: 
a) posiada pełny zakres wiedzy i umiej�tno�ci okre�lonych programem 

nauczania w danej klasie, 



b) sprawnie posługuje si� zdobytymi wiadomo�ciami, rozwi�zuje 
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne obj�te programem 
nauczania, potrafi zastosowa� posiadan� wiedz� do rozwi�zywania zada� i 
problemów w nowych sytuacjach, 

c) umie formułowa� plan działania, tworzy� oryginalne rozwi�zania. 
 
3) Stopie� dobry otrzymuje ucze�, który: 
a) posiada wiadomo�ci nieco wykraczaj�ce poza wymagania na poziomie 

podstawowym, 
b) wła�ciwie wykorzystuje zdobyte wiadomo�ci rozwi�zuj�c samodzielnie 

zadania teoretyczne lub praktyczne. 
 
4) Stopie� dostateczny otrzymuje ucze�, który: 
a) posiada wiadomo�ci i umiej�tno�ci  okre�lone programem nauczania               

danej klasy na poziomie podstawowym, 
b) rozwi�zuje typowe zdania teoretyczne lub praktyczne o �rednim stopniu 

trudno�ci, 
c) potrafi przedstawi� wiadomo�ci w innej formie ni� je zapami�tał, potrafi je 

zinterpretowa� , stre�ci� i uporz�dkowa�. 
 
5) Stopie� dopuszczaj�cy otrzymuje ucze�, który: 
a) ma braki w wiadomo�ciach, umiej�tno�ciach na poziomie podstawowym, 

ale braki te nie przekre�laj� mo�liwo�ci uzyskiwania przez ucznia 
niezb�dnej wiedzy w toku dalszej nauki, 

b) rozwi�zuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o 
niewielkim stopniu trudno�ci. 

 
6) Stopie� niedostateczny otrzymuje ucze�, który: 
a) nie opanował wiadomo�ci i umiej�tno�ci okre�lonych programem 

nauczania danej klasy, a braki w wiadomo�ciach i umiej�tno�ciach 
uniemo�liwiaj� dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

b) nie jest w stanie rozwi�zywa� (wykonywa�) zada� o niewielkim stopniu 
trudno�ci, 

c) nie zna poj��, terminów, faktów, praw, zasad i reguł. 
 
9. Nauczyciele na pocz�tku ka�dego roku szkolnego informuj� uczniów oraz 
rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikaj�cych 
     z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach 
     sprawdzania osi�gni�� edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen:  
1) uczniowie s� informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez 

nauczyciela przedmiotu,  
2) rodzice (prawni opiekunowie) informowani s� przez wychowawc� na 

pierwszym zebraniu, 



3) rodzice (prawni opiekunowie) mog� uzyska� informacj� bezpo�rednio u 
nauczyciela przedmiotu. 

  
10. Wychowawca klasy na pocz�tku ka�dego roku szkolnego informuje 
uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania 
zachowania: 
1) uczniowie informowani s� na pierwszej godzinie do dyspozycji 

wychowawcy,  
2) rodzice (prawni opiekunowie) informowani s� na pierwszym zebraniu. 
 
11. Nauczyciel jest zobowi�zany, na podstawie pisemnej opinii Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obni�y� 
wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 
specyficzne trudno�ci w uczeniu si� lub deficyty rozwojowe uniemo�liwiaj�ce 
sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikaj�cym z programu nauczania: 
1) opini� Poradni rodzice ( prawni opiekunowie) doł�czaj� do dokumentów 

składanych przy zapisie do klasy pierwszej, 
2) je�eli ucze� poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice 

(prawni opiekunowie) dostarczaj� opini� zaraz po jej otrzymaniu. 
 
12. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, technologii 
informacyjnej, informatyki, elementów informatyki, muzyki i plastyki -  je�eli 
nie s� one zaj�ciami kierunkowymi- nauczyciel w    szczególno�ci bierze  pod 
uwag� wysiłek wkładany przez ucznia w wywi�zywanie si� z obowi�zków 
  wynikaj�cych ze specyfiki tych zaj��. 
13. Formy i metody sprawdzania osi�gni�� i post�pów uczniów 
szczegółowo s� okre�lone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i 
podane do wiadomo�ci uczniów. 
 

Rozdział II 
Zasady sprawdzania osi�gni�� i post�pów uczniów 

  
1. Sprawdzanie osi�gni�� i post�pów uczniów cechuje: 

- obiektywizm, 
- indywidualizacja, 
- konsekwencja, 
- systematyczno��, 
- jawno��, 

 
2. Prace klasowe s� zapowiedziane co najmniej na tydzie� wcze�niej. 
 
3. Nauczyciel przedmiotu przed prac� klasow� podaje zakres materiału, który 
b�dzie przedmiotem oceny. 



4. Sprawdzian  z trzech ostatnich lekcji mo�e odbywa� si� bez zapowiedzi i 
nie mo�e trwa� dłu�ej ni� 25 min. 
 
5. Termin oddawania prac kontrolnych - do 14 dni, a w szczególnych 
przypadkach (choroba nauczyciela, zdarzenia losowe)- do 21 dni.  
 
6. Oceny za prace oddane po terminie mog� by� wstawione za zgod� ucznia.  
 
7. Nauczyciel przedmiotu mo�e anulowa� oceny i powtórzy� prac� klasow�; w 
przypadku wychowania fizycznego - sprawdzenie umiej�tno�ci, o ile liczba 
ocen niedostatecznych u pisz�cych wyniosła 50% lub wi�cej. Decyzj� 
podejmuje nauczyciel przedmiotu po rozpoznaniu przyczyn niepowodze� 
edukacyjnych.  
 
8. Ucze� mo�e zgłosi� nieprzygotowanie do lekcji z wyj�tkiem 

zapowiedzianych prac kontrolnych (kartkówek, sprawdzianów, itp.); 

nauczyciel przedmiotu ustala liczb� nieprzygotowa�: przy 1 – 2 godz./tyg. – 1 

np. w semestrzeprzy 3 godz. (i wi�cej) /tyg. – 2 np. w 

semestrzeNiewykorzystane nieprzygotowanie nie przechodzi na drugi semestr. 

Nieprzygotowanie do lekcji musi by� zgłoszone przed zaj�ciami; nauczyciel 

odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocen� 

ko�cow�.” 

 
9. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi 
jest równoznaczne z  wpisaniem oceny niedostatecznej. 
 
10. W klasach pierwszych, na pocz�tku roku szkolnego stosujemy 
dwutygodniowy „okres ochronny” (nie stawiamy ocen niedostatecznych). 
 
11. Najpó�niej na tydzie� przed klasyfikacj� (�ródroczn�, ko�coworoczn�) 
nale�y zako�czy� przeprowadzanie prac klasowych.  
 
12. Uczniowie z opini� Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej 

poradni specjalistycznej maj�, za zgod� nauczyciela, prawo wyboru formy 

sprawdzania wiadomo�ci  – sprawdzian pisemny lub wypowied� ustna 

 

 



Rozdział III 
Cz�stotliwo�� sprawdzania. 

 
1. Jednego dnia mo�e odby� si� jedna praca klasowa i jeden sprawdzian z 
trzech ostatnich tematów (nauczyciel musi dokona� wpisu w dzienniku w 
momencie zapowiedzi). 
 
2. Tygodniowo mog� odby� si� maksymalnie trzy prace klasowe. 
 
3. Je�eli przedmiot realizowany jest w ci�gu 1 godz./tyg., ocen� semestraln� 
wystawiamy co najmniej z trzech ocen cz�stkowych; je�eli przedmiot 
realizowany jest  wi�cej ni� w ci�gu 1 godz./tyg., ocen� semestraln� 
wystawiamy co najmniej z 4 ocen cz�stkowych. 

 
 
4. W przypadku nieobecno�ci nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy 
klasowej itp., termin nale�y ponownie uzgodni� z klas� (przy czym nie 
obowi�zuje jednotygodniowe wyprzedzenie). 
 

Rozdział IV 
Zasady i formy poprawiania osi�gni�� (korygowania niepowodze�) uczniów. 

 
1. Po ka�dej pracy klasowej (j. polski,  j. białoruski, matematyka), dokonuje 
si� analizy bł�dów i poprawy; z innych przedmiotów - w zale�no�ci od 
potrzeb zespołu klasowego. 
 
2. Uczniowie, u których stwierdzono braki, mog�  je uzupełni� wykonuj�c 
dodatkowe prace domowe. 
 
3. Ucze�, którego nieobecno�� na pracy klasowej jest usprawiedliwiona, pisze 
j� w terminie ustalonym przez nauczyciela. W przypadku 
nieusprawiedliwionej nieobecno�ci ucznia na pracy klasowej i na 
zapowiedzianej kartkówce nauczyciel wstawia ocen� niedostateczn� 
 
4. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna 
ko�coworoczna mo�e by� zmieniona tylko w wyniku egzaminu 
poprawkowego.     
 
5. Uczniowie maj�cy kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, 
mog� korzysta� z indywidualnych konsultacji z nauczycielem przedmiotu. 
 
6. Samorz�d klasowy organizuje „samopomoc kole�e�sk�” uczniom maj�cym 



kłopoty w nauce.  

7. Ocen� niedostateczn� (przy min. 20% punktów mo�liwych do uzyskania) za 

sprawdzaj�ce prace klasowe mog� by� przez ucznia poprawione w czasie 

pozalekcyjnym w ci�gu 7 dni      od podania wyników klasówki. Prac� 

poprawkow� ucze� mo�e pisa� tylko raz. Ka�da ocena za poprawiona prac� 

zostaje wpisana do dziennika. 

8. �ci�ganie jest zachowaniem nieetycznym i skutkuje ocen� niedostateczn� 

bez mo�liwo�ci poprawy 

 
Rozdział V 

Sposoby  dokumentowania osi�gni�� i post�pów. 
 
1. Szkoła prowadzi dla ka�dego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w 
których dokumentuje si� osi�gni�cia i post�py uczniów w danym roku 
szkolnym. 

2. Dopuszcza si� w ocenach cz�stkowych stosowanie znaków „+”, „-”. 
 
3. Przy ocenianiu mo�na stosowa� zapis informacji typu: 

- nieobecno�� – „nb.” 

- nieprzygotowanie – „np.” 

- ucieczka – „uc.” 

- nie�wicz�cy – „n�.” 

- �ci�ganie – „�.”  

4. Oprócz znaku cyfrowego umieszczamy w dzienniku informacje dodatkowe, 
takie jak: 

- zakres materiału,  
- data, 
- forma oceniania,   

 
5. Oceny dłu�szych prac pisemnych, testów sprawdzaj�cych wiedz� 

wymagaj�cych znajomo�ci wi�kszego zakresu wiedzy i umiej�tno�ci, 

wpisywane s� kolorem czerwonym; pozostałe samodzielne prace 

sprawdzaj�ce oraz pozostałe oceny – kolorem niebieskim (czarnym).   



 
6. Wszystkie nagrody i wyró�nienia, kary, nagany wychowawca odnotowuje 
w dzienniku lekcyjnym. 
 
7. W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informacj� dodatkow� o 
udzielonych karach oraz informacji o  promocji z wyró�nieniem. 
 
8. Na �wiadectwie szkolnym w cz��ci dotycz�cej szczególnych osi�gni�� 
ucznia odnotowuje si� udział ucznia w olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych oraz osi�gni�cia sportowe i artystyczne. 
  

Rozdział VI  
Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o post�pach i 

osi�gni�ciach 
 
1. Oceny s� jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych 
opiekunów). 
 
2. Ucze� informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia. 
 
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne s� przechowywane przez 
nauczyciela do ko�ca roku szkolnego; ucze� i jego rodzice (prawni 
opiekunowie) mog� otrzyma� je do wgl�du na zasadach okre�lonych przez 
nauczyciela. 
 
4. Na pro�b� ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 
ustalaj�cy ocen� powinien j� uzasadni�. 
 
5. Rodzice informowani s� o post�pach i osi�gni�ciach uczniów  na 
spotkaniach, minimum 3 razy w roku szkolnym lub te� na konsultacjach. 
 
6. Na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej na 
koniec                I semestru i na 3 tygodnie przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej na koniec roku szkolnego nauczyciele 
przedmiotu s� zobowi�zani do poinformowania uczniów o gro��cych ocenach 
niedostatecznych 
 
7. Nauczyciel przedmiotu w tym samym terminie informuje wychowawc� o 
gro��cej uczniowi ocenie niedostatecznej (wpisuje ołówkiem ocen� 
niedostateczn� w dzienniku lekcyjnym), a ten – pisemnie informuje rodziców 
(prawnych opiekunów) ucznia 
 
8. Na tydzie� przed ko�cem I semestru i na dwa tygodnie przed ko�cem roku 



szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowi�zani s� 
poinformowa� ucznia o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych 
lub ko�coworocznych. 
 
9. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami (prawnymi opiekunami) w 
ci�gu dnia pracy (pod warunkiem, �e nie zakłóca to organizacji pracy 
nauczyciela i zapewnienia bezpiecze�stwa uczniów z zachowaniem prawa 
nauczyciela do odmówienia rodzicowi rozmowy, gdy zajd� ww. okoliczno�ci). 
 
10. Po zako�czeniu I semestru nauki  dane z klasyfikacji �ródrocznej 
podawane s� do  wiadomo�ci uczniów w klasie, rodziców – na wywiadówce. 
 
11. Rodzice uczniów szczególnie wyró�niaj�cych si� w nauce i zachowaniu 
otrzymuj� list pochwalny lub list gratulacyjny. 
 

Rozdział VII 
Klasyfikowanie 

 
1. W ci�gu roku szkolnego przeprowadza si� klasyfikowanie uczniów w 
dwóch terminach: 
1) �ródroczne – za I okres w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi, 
2) ko�coworoczne – w ostatnim tygodniu przed zako�czeniem zaj�� 

edukacyjnych. 
 
2. Klasyfikowanie �ródroczne polega na okresowym podsumowaniu osi�gni�� 
edukacyjnych ucznia z zaj�� edukacyjnych okre�lonych w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali okre�lonej w 
Wewn�trzszkolnym Systemie Oceniania oraz oceny  zachowania. 
 
3. Klasyfikowanie ko�coworoczne polega na posumowaniu osi�gni�� 
edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zaj�� edukacyjnych 
okre�lonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, 
oraz oceny  zachowania według            okre�lonej w WSO. 
 
4. Oceny klasyfikacyjne ustalaj� nauczyciele prowadz�cy poszczególne 
zaj�cia         edukacyjne, ocen�  zachowania – wychowawca klasy; 
nauczyciele i wychowawcy przedstawiaj� oceny na klasyfikacyjnym 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która nast�pnie zatwierdza ł�czne wyniki 
klasyfikacji uczniów. 
 
5. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania wystawiona zgodnie z ustalonym 
WSO, nie mog� by� uchylone lub zmienione decyzj� administracyjn� 
 



6. Oceny cz�stkowe, oceny klasyfikacyjne �ródroczne i oceny klasyfikacyjne 
ko�coworoczne ustala si� w stopniach według skali okre�lonej w WSO. 
 
7. Oceny klasyfikacyjne �ródroczne i ko�coworoczne nie mog� by� ustalone 
jako �rednia arytmetyczna ocen cz�stkowych. 
 
8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna 
ko�coworoczna mo�e by� zmieniona tylko w wyniku egzaminu 
poprawkowego.  
 
9. Ucze� jest klasyfikowany, je�eli został oceniony ze wszystkich 
przedmiotów i zaj�� obowi�zkowych, z wyj�tkiem tych, z których został 
zwolniony. 
 
10. W uzasadnionych przypadkach ucze� mo�e by� zwolniony na czas 
okre�lony z zaj�� wychowania fizycznego; decyzj� o zwolnieniu ucznia z 
zaj�� wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor Liceum na podstawie 
opinii o ograniczonych mo�liwo�ciach uczestniczenia w tych zaj�ciach, 
wydanej przez lekarza; w przypadku zwolnienia ucznia z zaj�� wychowania 
fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje si� ,,zwolniony", „zwolniona". 
 
11. Ucze� mo�e nie by� klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich 
zaj�� edukacyjnych, je�eli brak jest podstaw do ustalenia oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecno�ci ucznia na zaj�ciach edukacyjnych 
przekraczaj�cej połow� czasu przeznaczonego na te zaj�cia w szkolnym planie 
nauczania. 
 
12. Ucze� nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno�ci 
mo�e zdawa� egzamin klasyfikacyjny. 
 
13. Na pro�b� ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecno�ci  
nieusprawiedliwionej lub na pro�b� jego rodziców (prawnych opiekunów), 
     Rada Pedagogiczna mo�e wyrazi� zgod� na egzamin klasyfikacyjny. 
 
14. Dyrektor Liceum w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z 
materiału realizowanego zgodnie z programem w danym okresie; je�eli z 
przyczyn losowych ucze� nie przyst�pił do egzaminu w wyznaczonym 
terminie, to mo�e przyst�pi� do niego w dodatkowym terminie, okre�lonym 
przez Dyrektora. 
 
15. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z 



którego ucze� nie był klasyfikowany, w obecno�ci Dyrektora; ocen� ustala 
nauczyciel - egzaminator. 
 
16. Egzamin klasyfikacyjny składa si� z cz��ci pisemnej i ustnej, z 
wyj�tkiem technologii informatycznej i informatyki, gdzie egzamin ma form� 
�wicze� praktycznych  
 
17. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel – egzaminator, a zatwierdza 
Dyrektor Liceum. 
 
18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporz�dza si� protokół 
zawieraj�cy: 
  – skład komisji, 
  – termin egzaminu, 
  – pytania egzaminacyjne, 
  – wynik cz��ci pisemnej i ustnej oraz ocen�, 
      
19. Do protokołu zał�cza si� pisemne odpowiedzi. 
  
  Rozdział VIII 

Egzamin poprawkowy 
 
1. Ucze�, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocen� niedostateczn� z 
jednych obowi�zkowych zaj�� edukacyjnych, mo�e zdawa� egzamin 
poprawkowy (za wyj�tkiem klasy programowo najwy�szej). W wyj�tkowych, 
szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna mo�e wyrazi� 
zgod� na egzamin poprawkowy z dwóch obowi�zkowych zaj�� edukacyjnych: 
gdy ocena jest rezultatem wysokiej, usprawiedliwionej absencji 
spowodowanej np. chorob�, pobytem w szpitalu, sanatorium lub w przypadku 
potwierdzenia przez pedagoga, wychowawc� trudnej sytuacji rodzinnej lub 
losowej ucznia maj�cej wpływ na osi�gni�te wyniki w nauce. 
 
2. Egzamin poprawkowy składa si� z 2 cz��ci – pisemnej oraz ustnej, z 
wyj�tkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz 
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mie� form� zada� 
praktycznych (§ 19.2 rozporz. MENIS) 
 
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim 
tygodniu ferii letnich. 
 
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 
szkoły. W skład komisji wchodz�: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmuj�cy inne stanowisko kierownicze 



– jako przewodnicz�cy komisji (§19.5) 
2) nauczyciel prowadz�cy dane zaj�cia edukacyjne – jako egzaminuj�cy 
3) nauczyciel prowadz�cy takie same lub pokrewne zaj�cia edukacyjne – 

jako członek komisji  
 
5. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 4 ust�pie 2 mo�e by� zwolniony z 
udziału w pracy komisji na własna pro�b� lub w innych szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 
jako osob� egzaminuj�c� innego nauczyciela prowadz�cego takie same zaj�cia 
edukacyjne z tym, �e powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 
nast�puje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
 
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz�dza si� protokół 
zawieraj�cy: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki 
egzaminu oraz ocen� ustalona przez komisj�. Do protokołu zał�cza si� 
pisemne prace ucznia i zwi�zł� informacj� o ustnych odpowiedziach ucznia. 
Protokół stanowi zał�cznik do arkusza ocen ucznia. 
 
7. Ucze�, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i 
powtarza klas�.   
 
8. Ucze�, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst�pił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, mo�e przyst�pi� do niego w 
dodatkowym terminie okre�lonym przez dyrektora szkoły. 
 
9. Czas trwania egzaminu pisemnego – 1 godz. lekcyjna; ustnego – 20 min. 
przygotowanie, 20 min. odpowied�. 
 
10. Aby uzyska� ocen� pozytywn� (dopuszczaj�c�) z egzaminu, nale�y 
uzyska� 30% punktów mo�liwych do uzyskania. 
 

Rozdział IX 
Egzamin sprawdzaj�cy 

 
1. W przypadku, gdy zdaniem ucznia lub jego rodziców, ustalona przez 
nauczyciela ocena semestralna (roczna) jest ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotycz�cymi trybu ustalania tej oceny, ma on prawo do wyst�pienia z 
pisemn� pro�b� do dyrektora szkoły o wyra�enie zgody na komisyjne 
sprawdzenie wiadomo�ci i umiej�tno�ci. Podanie w tej sprawie nale�y zło�y� 
w terminie 3 dni od klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
 
2. Sprawdzanie wiadomo�ci i umiej�tno�ci ucznia odbywa si� w formie 
egzaminu poprzedzonego komisyjnym sprawdzeniem zasadno�ci wniesionej 



pro�by. W celu sprawdzenia zasadno�ci pro�by dyrektor powołuje komisj� w 
składzie: 

1) wicedyrektor szkoły lub osoba przez niego upowa�niona jako 
przewodnicz�cy komisji 

2) nauczyciel prowadz�cy dane zaj�cia edukacyjne jako egzaminuj�cy 
3) inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek 

komisji 
4) wychowawca 
1) Komisja w ustalonym przez dyrektora terminie bada zasadno�� 

wniesionej pro�by.  
Z prac przeprowadzonych przez komisj� sporz�dza si� protokół, w którym 
podaje si�: skład komisji, termin zebrania, ko�cowy wniosek komisji wraz z 
uzasadnieniem. W przypadku ustalenia przez komisj� braku zasadno�ci 
wniesionej przez ucznia lub jego rodziców pro�by, protokół przesyła si� 
rodzicom ucznia.  
 
3. W przypadku wyra�enia zgody na sprawdzian wiadomo�ci i umiej�tno�ci 
termin przeprowadzenia egzaminu (nie dalej ni� 3 dni od daty zło�enia 
podania)  ustala dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami 
 
 
4. Ucze�, który w wyniku klasyfikacji ko�coworocznej  uzyskał z 
obowi�zuj�cych zaj�� edukacyjnych �redni� ocen co najmniej 4,75 oraz 
bardzo dobr� lub wzorow� ocen� zachowania otrzymuje �wiadectwo szkolne 
promocyjne lub �wiadectwo uko�czenia szkoły z wyró�nieniem. 
 
5. Pytania (�wiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje 
egzaminator w porozumieniu z drugim nauczycielem tego przedmiotu, a 
zatwierdza przewodnicz�cy komisji. Stopie� trudno�ci pyta� (�wicze�, zada� 
praktycznych) musi odpowiada� kryterium stopnia, o który ubiega si� ucze�. 
 
6. Komisja, mo�e na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu wiadomo�ci i 
umiej�tno�ci: 

- podwy�szy� stopie� – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu 
- pozostawi� stopie� ustalony przez nauczyciela - w przypadku 

negatywnego wyniku egzaminu 
 
7. Z przeprowadzonego sprawdzianu wiadomo�ci i umiej�tno�ci sporz�dza si� 
protokół  zawieraj�cy: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania 
sprawdzaj�ce, wynik sprawdzianu oraz ocen� ustalona przez komisj�. Do 
protokołu zał�cza si� pisemne prace ucznia i zwi�zł� informacj� o ustnych 
odpowiedziach ucznia. 
 



8. Ustalona przez komisj� ocena jest ostateczna, z wyj�tkiem niedostatecznej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj�� edukacyjnych, która mo�e by� 
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
 

Rozdział X 
Zasady oceniania  zachowania 

 
1. Ucze� mo�e nie by� klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj�� 
edukacyjnych, je�eli brak jest podstaw do ustalenia �ródrocznej lub rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecno�ci ucznia na 
zaj�ciach edukacyjnych przekraczaj�cej połow� czasu przeznaczonego na te 
zaj�cia w szkolnym planie nauczania (powy�ej 50% odbytych lekcji). 
 
2. Ucze�, który nie jest klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej 
nieobecno�ci mo�e zdawa� egzamin klasyfikacyjny.   
 
3. Ocen� zachowania �ródroczn� i ko�coworoczn� ustala si� według 
nast�puj�cej skali: 

- wzorowe (wz) 
- bardzo dobre (bdb) 
- dobre (db) 
- poprawne (pop) 
- nieodpowiednie (ndp) 
- naganne (ng)” 

 
4. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia przyjmuje si� nast�puj�ce 
szczegółowe kryteria ocen:  

a) zachowanie wzorowe uzyskuje ucze�, który:  
- przestrzega postanowie� Statutu Liceum, regulaminów Liceum oraz 

zarz�dze� Dyrektora Liceum, zachowuje si� nienagannie w Liceum i 
poza nim, 

- posiada godny do na�ladowania stosunek do obowi�zków szkolnych, 
- wyró�nia si� dbało�ci� o wygl�d zewn�trzny, kultur� j�zyka i higien� 

osobist�,  
- dba o dobre imi� szkoły, godnie j� reprezentuje, 
- inicjuje i wykonuje prace na rzecz szkoły, klasy i �rodowiska, 
- jest kole�e�ski i ch�tnie słu�y pomoc� innym, 
- jest zawsze uczciwy w swoim post�powaniu i reaguje na zło,  
- okazuje szacunek innym osobom, 
- ma nie wi�cej ni� dwie godziny nieusprawiedliwione i dwa spó�nienia, 
- nie ma uwag dotycz�cych zachowania  

 
b) zachowanie bardzo dobre uzyskuje ucze�, który: 



- przestrzega postanowie� Statutu Liceum, regulaminów Liceum oraz 
zarz�dze� Dyrektora Liceum, zachowuje si� nienagannie w szkole i 
poza ni�  

- posiada wła�ciwy stosunek do obowi�zków szkolnych, 
- dba o dobre imi� szkoły, godnie j� reprezentuje, 
- aktywnie uczestniczy w �yciu szkoły, klasy, �rodowiska, 
- jest kole�e�ski i ch�tnie słu�y pomoc� innym, 
- jest uczciwy w swoim post�powaniu i reaguje na zło, 
- dba o kultur� j�zyka, wygl�d zewn�trzny i higien� osobist�, 
- nie ulega nałogom, 
- ma nie wi�cej ni� cztery godziny nieusprawiedliwione i trzy spó�nienia, 
- ma pojedyncze uwagi nauczycieli w dzienniku 

 
c) zachowanie dobre uzyskuje ucze�, który: 
- przestrzega postanowie� Statutu Liceum, regulaminów Liceum oraz 

zarz�dze� Dyrektora Liceum,  
- ma poprawny stosunek do obowi�zków szkolnych, 
- uczestniczy w �yciu klasy i szkoły, 
- nie stwarza problemów wychowawczych, 
- prawidłowo reaguje na uwagi nauczycieli i pracowników Liceum, 
- okazuje szacunek innym osobom, 
- dba o kultur� j�zyka, własny wygl�d i higien� osobist�, 
- nie ulega nałogom,  
- ma nie wi�cej ni� sze�� godzin nieusprawiedliwionych i cztery 

spó�nienia, 
- ma upomnienie wychowawcy klasy 

 
d) zachowanie poprawne uzyskuje ucze�, który: 
- sporadycznie łamie postanowienia Statutu Liceum oraz zarz�dzenia 

Dyrektora Liceum, 
- dopuszcza si� ucieczek z lekcji (ma od 7 do 12 godzin 

nieusprawiedliwionych) lub cz�sto si� spó�nia (ma powy�ej 5 
spó�nie�), 

- posiada niewła�ciwy stosunek do nauki, 
- uchyla si� od prac na rzecz klasy, szkoły i �rodowiska, 
- stwarza problemy wychowawcze i niech�tnie reaguje na uwagi 

nauczycieli pracowników szkoły, 
- zachowuje si� nietaktownie w szkole i poza ni�, 
- nie dba o kultur� j�zyka własny wygl�d i higien� osobist�, 
- ma pisemn� nagan� wychowawcy klasy 

 
e) zachowanie nieodpowiednie uzyskuje ucze�, który: 
- łamie postanowienia Statutu Liceum i zarz�dzenia Dyrektora Liceum, 



- uchybia normom współ�ycia społecznego, a stosowane �rodki 
wychowawcze nie przynosz� skutku, 

- dopuszcza si� ucieczek z lekcji (ma 12-20 godzin 
nieusprawiedliwionych) lub cz�sto si� spó�nia (ma powy�ej 10 
spó�nie�), 

- posiada lekcewa��cy stosunek do nauki, 
- niszczy i dewastuje mienie szkoły, 
- nie uczestniczy w �yciu klasy i szkoły, 
- ulega nałogom, 
- zachowuje si� nieodpowiednio w szkole i poza ni�, 
- upomnienie ustne dyrektora 

 
f) zachowanie naganne uzyskuje ucze�, który: 
- nagminnie łamie postanowienia Statutu Liceum i zarz�dzenia Dyrektora 

Liceum, 
- ra��co uchybia normom współ�ycia społecznego, a stosowane �rodki 

wychowawcze nie przynosz� skutku, 
- dopuszcza si� ucieczek z lekcji (ma powy�ej 20 godzin 

nieusprawiedliwionych) lub cz�sto si� spó�nia (ma powy�ej 15 
spó�nie�), 

- posiada lekcewa��cy stosunek do obowi�zków szkolnych, 
- nie reaguje na uwagi, jest arogancki w stosunku do nauczycieli 

pracowników szkoły, 
- narusza nietykalno�� cielesn� innych osób, 
- niszczy, dewastuje mienie szkoły, 
- ulega nałogom wywieraj�c demoralizuj�cy wpływ na otoczenie, 
- zachowuje si� nagannie w szkole i poza ni�, 
- wchodzi w konflikt z prawem, 
- fałszuje dokumentacj� przebiegu nauczania, 
- ma pisemne upomnienie dyrektora lub nagan� pisemn� dyrektora lub 

przeniesienie do równoległej klasy 
 
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si� w formie pisemnej i ustnej z 
zastrze�eniem przedmiotów wymienionych w rozporz�dzeniu dotycz�cym 
promowania i klasyfikowania uczniów. 
 
6. 

A) Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien by� uzgodniony z 

uczniem i jego rodzicami.  

B) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zaj�� 

edukacyjnych w obecno�ci wskazanego przez dyrektora szkoły 



nauczyciela takich samych lub pokrewnych zaj�� edukacyjnych. 

C)  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog� by� obecni, w 

charakterze obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia 

– bez prawa głosu.  

D) Z egzaminu klasyfikacyjnego sporz�dza si� protokół 

zawieraj�cy: imiona i nazwiska nauczycieli , termin egzaminu 

klasyfikacyjnego, zadania (�wiczenia) egzaminacyjne, wyniki 

egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu 

doł�cza si� pisemne prace ucznia i zwi�zł� informacj� o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi zał�cznik do arkusza 

ocen ucznia.  

E) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z 

zaj�� edukacyjnych jest ostateczna. Ustalona przez nauczyciela 

albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zaj�� 

edukacyjnych mo�e by� zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

 
7. Na pro�b� ucznia lub jego rodziców niesklasyfikowanego z przyczyn 
usprawiedliwionych dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem 
przedmiotu wyznacza termin i zakres materiału programowego realizowanego 
w danym semestrze 
 
8. Uczniowie, którzy wyró�niaj� si� w działalno�ci szkoły (praca w 
Samorz�dzie Uczniowskim, udział w olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych, udział w zawodach sportowych na szczeblu powiatu i wy�ej, 
udział w konkursach artystycznych, aktywna działalno�� w organizacjach 
działaj�cych na terenie Liceum i poza nim, praca w gazetce szkolnej) mog� 
mie� podniesion� ocen� zachowania o jeden stopie�. 
 
9. Ucze�, który na koniec I semestru otrzymał ocen� niedostateczn� ma 
obowi�zek poprawi� t� ocen�  do ko�ca maja (w przypadku uczniów klas I i 
II) lub do ko�ca marca (w przypadku uczniów klas III).   



 
10. Ucze�, który nie spełnił warunków okre�lonych w § 18 ust. 2 nie 
otrzymuje promocji do klasy programowo wy�szej ( na semestr programowo 
wy�szy) i powtarza klas� (semestr). 
 

Rozdział XI 
Procedura ewaluacji WSO 

 
1. Pod koniec ka�dego roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja 
Wewn�trzszkolnego Systemu Oceniania na podstawie pomiaru dokonanego 
poprzez ankiety skierowane do nauczycieli, uczniów (ew. rodziców). 
 
2. Ewaluacji systemu oceniania dokonuje si� na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej po zako�czeniu roku szkolnego.  
 
3. W ci�gu całego roku szkolnego nauczyciele wpisuj� do zeszytu ewaluacji 
WSO uwagi i spostrze�enia. 
 
 


