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Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 

83, poz. 562 z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. ,poz. 843) 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późniejszymi zmianami). 

 

 



ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 

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

nauczania oraz wspierania go. 

2. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia lub słuchacza, 

2) zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia lub słuchacza polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia lub słuchacza wiadomości i 

umiejętności, w stosunku do  wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w 

zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania uwzględniających tę podstawę. 

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 ucznia określonych w statucie szkoły. 

 

 

§ 2 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia lub słuchacza oraz zachowania ucznia odbywa 

się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

a) informowanie ucznia lub słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

b) udzielanie uczniowi lub słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu 

informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

d) motywowanie ucznia lub słuchacza do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

e) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia lub słuchacza oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia lub słuchacza; 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a szkołach dla dorosłych – 



semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych; 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

c) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

e) ustalanie rocznych, a w szkołach dla dorosłych – semestralnych, ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

f) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, a w 

szkołach dla dorosłych – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia lub słuchacza oraz 

o szczególnych uzdolnieniach ucznia lub słuchacza. 

 

§3 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów), a w szkołach dla dorosłych – słuchaczy, o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych, a w szkołach dla dorosłych – semestralnych, ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i  słuchaczy; 

c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w szkołach dla 

dorosłych – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

b) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do  indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia lub 

słuchacza: 

a) posiadającego orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – 

terapeutycznym; 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia; 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 



psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punktach a) – c), który jest 

objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia lub słuchacza dokonanego przez nauczycieli; 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

4. Uczeń lub słuchacz w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

a) bieżące; 

b) klasyfikacyjne: 

 -  śródroczne i roczne, a w szkołach dla dorosłych – semestralne,  

 -  końcowe. 

5. Oceny są jawne dla ucznia i słuchacza oraz jego rodziców (prawnych opiekunów). 

6. Na wniosek ucznia lub słuchacza lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w Statucie Szkoły. 

7. Na wniosek ucznia lub słuchacza i jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i 

ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca ucznia lub 

słuchacza, są udostępniane uczniowi lub słuchaczowi i jego rodzicom (prawnym 

opiekunom). 

 

 

§4 

 

1. Dyrektor szkoły 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 w tej 

opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie 

opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, 

na czas określony w tej opinii. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia lub słuchacza z realizacji zajęć informatyki na podstawie 

opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia lub słuchacza w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

4. Jeśli okres zwolnienia ucznia lub słuchacza z zajęć, o których mowa w ust. 2 i 3, 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w przepadku słuchacza – semestralnej, 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

 

§5 

 

1. Roczne, a w szkołach dla dorosłych semestralne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z 

zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 

a) stopień celujący – 6; 

b) stopień bardzo dobry – 5; 



c) stopień dobry – 4; 

d) stopień dostateczny – 3; 

e) stopień dopuszczający – 2;  

f) stopień niedostateczny – 1. 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 

w ust.1 pkt a) – e). 

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.1 

pkt f). 

4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo 

wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych mogą być ocenami 

opisowymi. 

5. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom  i postępy w opanowaniu przez ucznia lub słuchacza wiadomości i umiejętności w 

stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego 

oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia lub słuchacza związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

6. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia lub słuchacza z obowiązkowych lub dodatkowych 

zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

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

zachowania. 

 

 

§6 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

następującej skali: 

a) wzorowe; 

b) bardzo dobre; 

c) dobre; 

d) poprawne; 

e) nieodpowiednie; 

f) naganne. 



3. Przy ustaleniu 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. 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

7. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 

programowo najwyższej nie kończy szkoły. 

 

§7 

 

1. Ocenianie bieżące na zajęciach edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia lub 

słuchacza oraz przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń lub słuchacz robi dobrze, co i 

jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

2. W ocenianiu bieżącym ustala się następującą skalę ocen: 

a) ocena celująca – 6; 

b) ocena bardzo dobra – 5; 

c) ocena dobra – 4; 

d) ocena dostateczna – 3; 

e) ocena dopuszczająca – 2; 

f) ocena niedostateczna – 1. 

3. Dopuszcza się stosowanie plusów (+) oraz minusów (-) przy ocenach bieżących. 

4. Szczegółowe kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów określają nauczyciele w 

przedmiotowych systemach oceniania. 

5. Oceny bieżące mogą być ocenami opisowymi. 

6. W dzienniku lekcyjnym dopuszcza się zapisy: 

a) np. – uczeń lub słuchacz nieprzygotowany do zajęć; 

b) bz – brak zeszytu lub zadania domowego. 

7. Uczeń lub słuchacz, który był nieobecny na zajęciach może otrzymać ocenę bieżącą 

„zero” zapisaną cyfrą „0”. Ocena ta stanowi informację dla nauczyciela o nieobecności 

ucznia lub słuchacza na zajęciach. 

8. Nauczyciel jest zobowiązany do regularnego wpisywania ocen bieżących. 

9. Oceny klasyfikacyjne nie są średnią arytmetyczną ocen bieżących. 

 

 

 



§8 

 

1. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych stosuje się następujące formy 

monitorowania osiągnięć uczniów i słuchaczy: 

a) prace klasowe – sprawdziany z większych partii materiału; 

b) kartkówki – maksymalnie z trzech ostatnich lekcji; 

c) odpowiedź – wypowiedź ustna; 

d) praca domowa – w formie zadania, referatu, wypracowania lub innego wytworu 

wykonanego przez ucznia lub słuchacza; 

e) aktywność – zaangażowanie ucznia lub słuchacza w przebieg zajęć; 

f) ćwiczenia praktyczne – w zależności od specyfiki przedmiotu. 

2. Pisemne prace uczniów i słuchaczy ocenia się według następującej skali: 

100% - 91% bardzo dobry 

90% - 71% dobry 

70% - 50% dostateczny 

49% - 30% dopuszczający 

0% - 29% niedostateczny. 

3. Prace klasowe powinny być zapowiedziane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

W ciągu jednego dnia nie może być więcej niż jedna, a w ciągu tygodnia nie więcej niż 

trzy prace klasowe, z zastrzeżeniem ust.4. 

4. W szkołach dla dorosłych dopuszcza się, aby w ciągu jednego dnia słuchacz przystąpił do 

dwóch prac klasowych. 

 

 

ROZDZIAŁ 2 

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

 

 

§9 

 

1. W szkole dla dorosłych słuchacz podlega klasyfikacji: 

a) semestralnej; 

b) końcowej. 

2. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych 

ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. 

3. Na klasyfikację końcową składają się: 

a) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalone w 

semestrze programowo najwyższym oraz 

b) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych. 

4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym. 

 

 



§10 

 

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne 

przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w 

szkolnym planie nauczania. 

2. Terminy przeprowadzania egzaminów semestralnych określone są w Kalendarzu Roku 

Szkolnego opracowanego przez Dyrektora ZSOiZ na początku każdego roku szkolnego 

oraz przedstawione słuchaczom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) nie później niż na 

miesiąc przed ich przeprowadzeniem. 

 

 

§11 

 

 

1. Do egzaminu semestralnego w Gimnazjum dla Dorosłych dopuszcza się słuchacza, który 

uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie 

nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz 

uzyskał z tych zajęć ocenę co najmniej dopuszczającą. Jest to tzw. ocena z przedmiotu (w 

skrócie OZP) wpisana w dzienniku lekcyjnym kolorem czarnym. 

2. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych (czyli OZP), jest zobowiązany wykonać, w terminie określonym przez 

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną. Warunkiem 

dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny co 

najmniej dopuszczającej. Ocenę z pracy kontrolnej nauczyciel wpisuje czarnym kolorem 

w dzienniku lekcyjnym w rubryce oznaczonej PK. 

3. Jeżeli słuchacz nie wykona pracy kontrolnej w wyznaczonym terminie, nauczyciel w 

rubryce PK wpisuje cyfrę 0. Jeżeli praca kontrolna wykonana jest w stopniu 

niedostatecznym, nauczyciel w rubryce PK wpisuje cyfrę 1. 

4. Słuchaczowi, który nie musiał wykonać pracy kontrolnej w rubrykę PK wpisuje się znak 

„X”. 

 

 

§12 

 

1. Do egzaminu semestralnego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych dopuszcza się 

słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym 

planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te konsultacje, 

oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych ocenę co najmniej dopuszczającą. 

Jest to tzw. ocena z pracy kontrolnej (w skrócie PK) wpisana w dzienniku lekcyjnym 

kolorem czarnym. 

2. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej, jest 

zobowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego 

konsultacje drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego 

jest uzyskanie z tej pracy kontrolnej oceny co najmniej dopuszczającej. Ocenę tę 

nauczyciel wpisuje czarnym kolorem w dzienniku lekcyjnym w rubryce oznaczonej PK II. 



3. Jeżeli słuchacz nie wykona  drugiej pracy kontrolnej w wyznaczonym terminie, 

nauczyciel w rubryce PK II wpisuje cyfrę 0. Jeżeli praca kontrolna wykonana jest w 

stopniu niedostatecznym, nauczyciel w rubryce PK II wpisuje cyfrę 1. 

4. Słuchaczowi, który nie musiał wykonać  drugiej pracy kontrolnej w rubrykę PK II wpisuje 

się znak „X”. 

 

 

§13 

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany odnotowywać w dzienniku lekcyjnym 

frekwencję dla każdego słuchacza i zebrać podpisy słuchaczy obecnych na każdej lekcji 

nauczanego przez siebie przedmiotu oraz na każdych konsultacjach. Na podstawie takiej 

dokumentacji nauczyciel na ostatniej lekcji lub na ostatnich konsultacjach przed 

egzaminem semestralnym informuje słuchacza o ocenie za frekwencję na zajęciach i 

wpisuje ją w dzienniku lekcyjnym kolorem czarnym w rubrykę oznaczoną literą „F”. 

2. Oceny z frekwencji ustala się według następującej skali: 

100% - 90%  -  6 

89%  -  80%  -  5 

79%  -  70%  -  4 

69%  -  60%  -  3 

59%  -  50%  -  2 

49%  -  0%    -  1 

3. Nauczyciel wystawia słuchaczowi ocenę dopuszczeniową do egzaminu i wpisuje ją w 

rubryce „ODDE” kolorem zielonym. Jeżeli: 

a) ocena w rubryce „F” jest oznaczona cyfrą 1 wówczas w rubryce ODDE wpisuje się 1 i 

słuchacz nie jest dopuszczony do egzaminu semestralnego z danych zajęć 

edukacyjnych; 

b) - w Gimnazjum dla Dorosłych ocena oznaczona cyfrą 1 z rubryki OZP nie jest 

poprawiona w rubryce PK przynajmniej na ocenę oznaczoną cyfrą 2;  

-  w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych ocena z rubryki PK nie jest 

poprawiona w rubryce PK II przynajmniej na ocenę oznaczoną cyfrą 2; 

wówczas w rubryce ODDE wpisuje się 1 i słuchacz nie jest dopuszczony do egzaminu 

semestralnego z danych zajęć edukacyjnych; 

c) w pozostałych przypadkach w rubryce ODDE wpisuje się średnią ocen z rubryk: 

-  „OZP”, „PK” i „F”  w Gimnazjum dla Dorosłych; 

- „PK”, „PK II” i „F” w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych; 

i słuchacz jest dopuszczony do egzaminu semestralnego. 

 

§14 

 

1. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części 

pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje 

się w formie ustnej. 



2. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, o których mowa w ust. 

1, ustala się według skali o której mowa w §5 ust.1. 

3. Oceny z egzaminu semestralnego nauczyciel wpisuje kolorem czerwonym cyframi od 1 

do 6 w rubryki oznaczone symbolami: 

a) EPI – egzamin pisemny w pierwszym terminie; 

b) EUI – egzamin ustny w pierwszym terminie; 

c) EPP – egzamin pisemny poprawkowy; 

d) EUP- egzamin ustny poprawkowy; 

e) EPII – egzamin pisemny w dodatkowym terminie; 

f) EUII – egzamin ustny w dodatkowym terminie. 

4. Słuchaczowi, który zdał egzamin semestralny w pierwszym terminie, w pozostałe rubryki 

wpisuje się symbol „X”. 

 

§15 

 

1. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego 

w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru 

jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie 

później niż do dnia 31 sierpnia. 

2. Podstawą do wyznaczenia słuchaczowi terminu dodatkowego egzaminu semestralnego 

jest pisemna prośba słuchacza adresowana do dyrektora szkoły. 

3. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej 

oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. Egzamin poprawkowy 

przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru 

jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego nie 

później niż do dnia 31 sierpnia. 

4. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi 

wyznaczono, zgodnie z ust. 5, dodatkowy termin egzaminu semestralnego. 

5. Semestralną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się na 

podstawie wyników egzaminów semestralnych jako: 

a) średnią arytmetyczną wyników egzaminu w formie pisemnej i ustnej – z języka 

polskiego, języka obcego i matematyki; 

b) wynik egzaminu w formie ustnej – z pozostałych zajęć edukacyjnych. 

6. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego z danych zajęć 

edukacyjnych, jeżeli z części pisemnej  egzaminu semestralnego z tych zajęć otrzymał 

ocenę co najmniej bardzo dobrą. Zwolnienie to jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu 

semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z egzaminu semestralnego w formie pisemnej. 

 

 

 

 

 



§16 

 

1. Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

2. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba 

zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. 

Słuchacz losuje jeden zestaw zadań. 

3. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz 

egzaminu poprawkowego nauczyciel sporządza protokół, zawierający w szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

b) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin; 

c) termin egzaminu; 

d) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu; 

e) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy. 

4. Do protokołu, o którym mowa w ust. 3, dołącza się: 

a) prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej; 

b) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą 

informacją o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej. 

 

 

§17 

 

1. Słuchacz, który nie został dopuszczony do egzaminów semestralnych (w rubryce ODDE 

wpisana jest cyfra 1), nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje 

skreślony z listy słuchaczy. 

2. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 15 ust.3, nie 

otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

3. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru przez słuchacza na jego 

pisemny wniosek uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w 

terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. 

4. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W 

wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej 

szkole. 

5. Dyrektor szkoły może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z realizacji 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną 

semestralną ocenę klasyfikacyjną.  

6. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 5, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” 

oraz podstawę prawną zwolnienia. 

7. Słuchacz szkoły dla dorosłych, o którym mowa w art. 16 ust. 6c punkt 1 ustawy o 

systemie oświaty (uczestnik OHP), który nie otrzymał promocji na semestr programowo 

wyższy, powtarza ten semestr. 



 

§18 

 

1. Słuchacz kończy szkołę gdy: 

a) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze 

programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo 

niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej; 

b) w przypadku słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych: przystąpił do egzaminu 

gimnazjalnego (sposób i formę przeprowadzania tego egzaminu określa 

rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. z późn. zmianami). 

2. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki 

zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę 

klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej. 

3. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy 

eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania , zalicza się te zajęcia. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 3 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 

 

 

§19 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

a) śródrocznej i rocznej; 

b) końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

Klasyfikację śródroczną przeprowadza się po upływie 19 tygodni od rozpoczęcia roku 

szkolnego. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Na klasyfikację końcową składają się: 

a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej oraz 



b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych oraz 

c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

§20  

 

 

1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania, nie później niż miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. 

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

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy 

oraz ocenianego ucznia. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej 

nauki zawodu ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu, osoby prowadzące 

praktyczną naukę zawodu lub kierownik zajęć praktycznych. 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocenę tą wpisuje 

się do arkuszy ocen i na świadectwo, nie ma ona jednak wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej i ukończenie szkoły. 

 

 

 

§21 

 

 

1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, 

otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę 

klasyfikacyjną. 

2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

 

 

 

§22 

 



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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy Zasadniczą Szkołę Zawodową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 

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

edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem.  

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

średniej ocen , o której mowa w ust.3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

5. Uczeń kończy Zasadniczą Szkołę zawodową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych 

ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

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

średniej ocen, o której mowa w ust.5, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

 

§23 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

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

powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w semestrze, 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 w formie pisemnej i ustnej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 7, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

9. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki 

zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia 

umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu. 



 

 

 

§24 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w paragrafie 23, przeprowadza komisja, w 

której skład wchodzą: 

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów 

klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

3. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

4. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust.1; 

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania egzaminacyjne; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

5. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§25 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z 

jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3. Egzamin poprawkowy z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych. 

6. 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. 

7. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 



8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

9. 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 jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.  

 

 

§26 

 

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust.1 podpunkt b) może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

wypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

3. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c) termin egzaminu poprawkowego; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania egzaminacyjne; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

4. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

5. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 

§27 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust.1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 



powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza się 

w formie pisemnej i ustnej. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Sprawdzian wiadomości u umiejętności ucznia z zajęć praktycznych ma formę zadań 

praktycznych. 

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin 

sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

10. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

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

wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

12. Przepisy ust. 1–3 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, 

jest ostateczna. 

 

 

 

§28 

 

1. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności, wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust.1 podpunkt b) może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

wypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 



3. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania sprawdzające; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

4. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

5. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 

 

§29 

 

 

1. W skład komisji, o której mowa w paragrafie 27 ust.4, wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

b) wychowawca klasy; 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

d) pedagog szkolny; 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w paragrafie 27 ust.1. 

Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) imię i nazwisko ucznia; 

d) wynik głosowania; 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

4. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 


