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SYSTEM OCENIANIA 
Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego 

w Tarnowie 
 

 

 

 

1. ZASADY OCENIANIA I SKALA OCEN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

§ 1 

1. W Technikum Nr 1, VIII Liceum Ogólnokształcącym i II Liceum Profilowanym uczeń 

promowany jest na koniec roku szkolnego. 

2. W Szkole Policealnej Nr 2 uczeń jest promowany po każdym semestrze. 

3. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 9 oraz § 18 ust 8 i 9. 

 

§ 2 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań wynikających z programów nauczania. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz postępach w tym zakresie, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

d) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 

e) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według przyjętej skali, 
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f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce. 

 

§ 3 

1. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

danego przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych wg następującej skali: 

 stopień celujący (cel – 6), 

 stopień bardzo dobry (bdb – 5), 

 stopień dobry (db – 4), 

 stopień dostateczny (dst – 3), 

 stopień dopuszczający (dop – 2), 

 stopień niedostateczny (ndst – 1). 

2. Skala ocen w klasyfikacji śródrocznej jest taka sama jak w klasyfikacji rocznej. 

3. Ocenianie bieżące odbywa się wg skali: 1, +1, –2, 2, +2 , –3, 3 , +3, –4, 4, +4, –5, 5, +5, 6. 

4. Ocena klasyfikacyjna na stronie przedmiotowej dziennika lekcyjnego musi być wpisana 

w pełnym brzmieniu. 

5. Proponuje się ogólne wymagania edukacyjne obowiązujące w szkole: 

 stopień celujący otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza 

program nauczania danego przedmiotu w danej klasie, który samodzielnie rozwija własne 

uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

teoretycznych i praktycznych problemów, proponuje nietypowe rozwiązania, rozwiązuje 

zadania wykraczające poza program danej klasy lub osiąga sukcesy w konkursach 

i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych na szczeblu regionalnym lub 

ogólnopolskim; 

 stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował przewidywany programem 

nauczania materiał w pełnym zakresie, sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte 

programem nauczania, stosuje posiadaną wiedzę przy rozwiązywaniu zadań i problemów 

w nowych sytuacjach; 

 stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości objętych 

programem nauczania w danej klasie, ale na poziomie przekraczającym wymagania 

zawarte w podstawie programowej, poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie 

rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne; 

 stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym 

wymagań zawartych w podstawie programowej, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne 

i praktyczne o średnim stopniu trudności; 

 stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy 

programowej, ale w stopniu umożliwiającym uzyskanie przez ucznia podstawowej 

wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności; 

 stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej danego przedmiotu nauczania w danej klasie 

a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest 

w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.  
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2. FORMY OCENIANIA 
 

§ 4 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców o: 

a) wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Nauczyciele podają uczniom przewidywaną liczbę prac klasowych, sprawdzianów, testów, 

odpowiedzi ustnych i innych form sprawdzania wiadomości i umiejętności, przy 

uwzględnieniu wymagań programowych na poszczególne poziomy i odpowiadające im 

oceny. 

 

§ 5 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest dostępna dla ucznia i jego rodziców. Wszystkie prace pisemne 

nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. 

3.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Oceny bieżące 

z dłuższych odpowiedzi ustnych powinny być opatrzone datą. Stosowanie innych skrótów 

(znaków) jest dopuszczalne jedynie przy zastosowaniu legendy. Oceny ze sprawdzianów 

pisemnych wpisuje się odmiennym kolorem. 

4. Wszystkie oceny powinny być odnotowane w dzienniku lekcyjnym w taki sposób, aby 

nauczyciel mógł wyjaśnić uczniowi lub jego rodzicom jaki jest stopień opanowania 

wiadomości i nabytych umiejętności przez ucznia. 

5. Ocena śródroczna i roczna (semestralna) nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących. 

 

§ 6 

Oceny grupuje się w cztery formy oceniania: 

1) prace kontrolne (zadania klasowe, sprawdziany, testy), prace zaliczeniowe, wytwory 

pracy, 

2) wypowiedzi ustne, kartkówki, 

3) sprawozdania, zadania domowe, referaty, 

4) aktywność na lekcji, prowadzenie zeszytu. 

 

§ 7 

1. Uczeń w każdym okresie powinien otrzymać minimum 3 oceny przy jednej godzinie zajęć 

w tygodniu. 

2. Należy zachować proporcję między pracami pisemnymi a odpowiedziami ustnymi przy 

równoczesnym spełnieniu warunku – minimum 2 prace pisemne w okresie (semestrze). 

3. Nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia niezapowiedzianej kartkówki obejmującej 

3 ostatnie tematy lekcyjne. 

4. W ciągu dnia uczeń może mieć jedną, a w ciągu tygodnia co najwyżej trzy prace kontrolne 

w różnych dniach, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

5. Ocenianie bieżące musi uwzględniać różne formy oceniania, zgodnie z § 6. Nie jest 

dopuszczalne wystawienie klasyfikacyjnej oceny śródrocznej lub rocznej jedynie na 

podstawie ocen uzyskanych w jednej formie. 



- 4 - 

 

6. Podczas zajęć w pracowniach, zajęć praktycznych, zajęć wychowania fizycznego ocenianie 

ucznia odbywa się w formie przyjętej przez nauczyciela (np. zaliczanie ćwiczeń, ocenianie 

wykonanych prac, sprawdziany umiejętności itp.). 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel bierze w szczególności pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków. 

8. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej z pracy kontrolnej obejmującej 

większą partię materiału (powyżej 3 jednostek lekcyjnych) w trybie określonym 

w przedmiotowym systemie oceniana. 

 

§ 8 

1. Uczeń, który z obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał niedostateczną śródroczną 

ocenę klasyfikacyjną powinien poprawić ją w terminie i formie uzgodnionej 

z nauczycielem. 

2. Niepoprawiona śródroczna ocena niedostateczna ma wpływ na ocenę roczną. 

 

§ 9 

1. Dla uczniów klas pierwszych ustala się 2-tygodniowy okres adaptacyjny, w czasie którego 

nie wystawia się ocen niedostatecznych. 

2. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez uzasadnienia jeden raz w okresie 

(semestrze), z każdego przedmiotu. Nauczyciel danego przedmiotu może zwiększyć do 

dwóch liczbę nieprzygotowań zgłoszonych w okresie. Takie zgłoszenie nieprzygotowania 

nie dotyczy zapowiedzianych wcześniej prac kontrolnych wymienionych w § 6 pkt. 1). 

Zgłoszenie to nie pociąga za sobą wystawienia oceny niedostatecznej, a jedynie 

odnotowanie nieprzygotowania w dzienniku i nie wpływa na śródroczną lub roczną ocenę 

klasyfikacyjną. 

3. Każde następne nieprzygotowanie, nawet jeśli uczeń poda istotny powód, może pociągać za 

sobą wystawienie bieżącej oceny niedostatecznej. 

4. W szczególnym przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia przez okres dłuższy niż 

7 dni i wykorzystania już prawa do nieprzygotowania bez uzasadnienia, uczeń może być 

zwolniony ze sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz uzyskać czas na zaliczenie 

zaległości na zasadach uzgodnionych z nauczycielem danego przedmiotu. 

5. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza osobiście lub przez dyżurnego na początku lekcji. 

 

3. KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 
 

§ 10 

1. W technikum, liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym przeprowadza się w ciągu 

roku szkolnego jedną klasyfikację śródroczną i jedną klasyfikację roczną, a w szkole 

policealnej dwie klasyfikacje semestralne. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ciągu ostatnich 10 dni pierwszego okresu, 

a klasyfikację roczną (semestralną) w ciągu ostatnich 10 dni zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Konkretne terminy przebiegu klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

(semestralnej) określa w każdym roku szkolnym Dyrektor Szkoły. 

3. Informacja o wszystkich przewidywanych śródrocznych lub rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych formułowana jest przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych 

oraz przez wychowawcę klasy najpóźniej 3 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem 

plenarnym Rady Pedagogicznej. 

4. Wychowawca klasy przekazuje informację rodzicom na zebraniu, a w przypadku ich 

nieobecności, przesyła informację listem poleconym na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym 

zebraniem Rady Pedagogicznej (nie dotyczy uczniów szkoły policealnej). 
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5. Uczeń ma prawo uzyskać wyższe niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie do 2 dni przed rocznym 

(semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej, pod 

warunkiem że: 

a) był obecny na co najmniej 90% lekcji przedmiotu, z którego chce uzyskać wyższą 

ocenę (z wyjątkiem długotrwałej choroby), 

b) nie ma godzin nieusprawiedliwionych na lekcjach tego przedmiotu, 

c) pisał wszystkie prace kontrolne, 

d) oczekiwana przez ucznia ocena roczna różni się nie więcej niż jeden stopień od oceny 

przewidywanej przez nauczyciela. 

6. Uczeń, który chce uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, składa pisemny wniosek w tej sprawie do nauczyciela 

tych zajęć, w terminie do 2 dni od pozyskania informacji o wystawionej ocenie. 

7. O formie i konkretnym terminie sprawdzania zasadności wniosku decyduje nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych. 

8. Uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć 

edukacyjnych powinno odbywać się podczas lekcji, a w przypadkach szczególnych 

w obecności przynajmniej dwóch uczniów klasy, do której uczęszcza uczeń. 

9. Nauczyciele i wychowawca klasy przedstawiają uczniom ustalone śródroczne oceny 

klasyfikacyjne najpóźniej na dzień przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej, natomiast 

roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne na tydzień przed rocznym (semestralnym) 

klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej, a tym uczniom, którzy złożyli 

wniosek o uzyskanie wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania – 

najpóźniej na 2 dni przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym 

Rady Pedagogicznej. 

 

§ 11 

1. Ustalona przez nauczyciela śródroczna lub roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 16 ust. 1. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w terminie do 

7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub po przeprowadzeniu 

egzaminu klasyfikacyjnego. 

3. W razie stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, 

oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. 

4. W skład komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu 

prowadzących takie same zajęcia edukacyjne. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne 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. 

5. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie 

może być niższa od oceny ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest 
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ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zamieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 16 ust.1. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin 

sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do 

protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacją o ustnych odpowiedziach. 

Protokół stanowi załącznik od arkusza ocen ucznia. 

7. Termin sprawdzianu, o którym mowa wyżej, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

 

4. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ 
 

§ 12 

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, wynikające 

z realizowanego przez siebie programu nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub braki 

rozwojowe. 

 

§ 13 

Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii 

informacyjnej podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie wydanej przez lekarza opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, na czas określony w tej 

opinii. 

 

§ 14 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć ucznia 

uniemożliwi mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę 

możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. Uczniowi należy pomóc poprzez 

indywidualizację nauczania, lekcje wyrównawcze zorganizowane na wniosek Rady Rodziców 

lub pomoc koleżeńską. 

 

5. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY I POPRAWKOWY 
 

§ 15 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej z danych zajęć edukacyjnych jest 

zobowiązany zaliczyć materiał nauczania z pierwszego okresu na zasadach uzgodnionych 

z nauczycielem prowadzącym te zajęcia edukacyjne. 

3. Uczeń nieklasyfikowany w klasyfikacji rocznej (semestralnej) z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego w klasyfikacji rocznej (semestralnej) z powodu 

nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

5. Uczniowi, który zmienił szkołę (klasę) może zostać wyznaczony egzamin klasyfikacyjny 

(uzupełniający), w celu ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych realizowanych 

w szkole (klasie), do której uczeń został przyjęty. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami oraz z nauczycielem danego przedmiotu. Termin ten nie powinien być późniejszy 

niż ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym (semestrze), 
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a w sytuacjach wyjątkowych nie może być późniejszy niż termin egzaminów 

poprawkowych w danym roku szkolnym (semestrze). 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela prowadzącego takie same 

lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

9. Nauczyciel przygotowuje egzamin, zgodnie z kryteriami i wymaganiami edukacyjnymi 

znanymi uczniowi i określonymi w przedmiotowym systemie oceniania, w formie pisemnej 

i ustnej, przy czym egzamin z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Z egzaminu sporządza się protokół, w którym podaje się: imiona i nazwiska nauczycieli, 

termin egzaminu, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu i uzyskaną ocenę. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacją o ustnych 

odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego może zostać udostępniona przez Dyrektora 

Szkoły do wglądu rodzicom, na ich prośbę. 

12. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2. 

13. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna)  ocena niedostateczna 

z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 

z zastrzeżeniem § 36 ust. 1. 

 

§ 16 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną 

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzaminy 

poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Egzamin poprawkowy w technikum, liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym 

odbywa się w ostatnim tygodniu sierpnia, a w szkole policealnej w ciągu 2 tygodni po 

zakończeniu semestru jesiennego oraz w ostatnim tygodniu sierpnia po zakończeniu 

semestru wiosennego. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego oraz zajęć 

praktycznych oraz pracowni laboratoryjnych, z których egzamin ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, w której 

skład wchodzą: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne – jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne – jako członek komisji. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może 

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. 

5. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin 

egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu i uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza 

się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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6. Rodzice ucznia mogą zapoznać się u Dyrektora Szkoły z dokumentacją przeprowadzonego 

egzaminu poprawkowego. 

7. W przypadku zdarzenia losowego, udokumentowanego i przedstawionego przez rodziców 

lub ucznia najpóźniej na drugi dzień licząc od terminu egzaminu, które nie pozwoliło 

uczniowi na przystąpienie w wyznaczonym terminie do egzaminu poprawkowego, Dyrektor 

Szkoły wyznacza kolejny termin tego egzaminu w możliwie najkrótszym terminie po 

ustąpieniu zdarzenia, nie później niż do końca września – w technikum, liceum 

ogólnokształcącym i liceum profilowanym, a w szkole policealnej odpowiednio nie później 

niż do końca lutego oraz września. 

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

programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia technikum, liceum ogólnokształcącego lub 

liceum profilowanego Rada Pedagogiczna 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 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w 

klasie programowo wyższej. 

 

6. OCENIANIE ZACHOWANIA 
 

§ 17 

1. Wychowawca klasy technikum, liceum ogólnokształcącego lub liceum profilowanego na 

początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie 

oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. W szkole policealnej zachowania nie ocenia się. 

 

§ 18 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca uwzględniając 

ogólne zasady postępowania uczniów i ramowe kryteria ocen.  

2. Ocena roczna zachowania uwzględnia ocenę śródroczną. 

3. Zachowanie ocenia się wg skali: 

 wzorowe (wz), 

 bardzo dobre (bdb), 

 dobre (db), 

 poprawne (pop), 

 nieodpowiednie (ndp), 

 naganne (ng). 

4. Skala ocen w klasyfikacji śródrocznej jest taka sama jak w klasyfikacji rocznej. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania na odpowiedniej stronie dziennika lekcyjnego musi być 

wpisana w pełnym brzmieniu. 

6. Na ocenę klasyfikacyjną zachowania nie mają wpływu oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych. 
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7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8 

i 9. 

8. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

9. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

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

klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

 

§ 19 

1. Przy ocenianiu zachowania wychowawca klasy uwzględnia uwagi i opinie: 

a) członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły, zgłoszone ustnie lub 

zapisane w dzienniku lekcyjnym, 

b) uczniów danej klasy lub społeczności uczniowskiej, zgłoszone indywidualnie lub przez 

reprezentacje samorządów, 

c) wychowawców internatu, zgłoszone w formie powiadomienia ustnego lub pisemnego, 

d) organizacji uczniowskich działających w szkole, zgłoszone ustnie lub pisemnie przez 

ich władze i opiekunów, 

e) ocenianego ucznia. 

2. Przy ustalaniu oceny zachowania może być uwzględniona opinia organizacji pozaszkolnych. 

3. Ogólne zasady oceny zachowania uczniów uwzględniają w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia poprzez m.in.: 

 regularne uczęszczanie na lekcje, 

 przychodzenie na lekcje punktualnie, 

 systematycznie usprawiedliwianie nieobecności, 

 przebieranie obuwia zamiennego, 

 wypełnianie obowiązków dyżurnych, 

 przebywanie wyłącznie na terenie obiektów szkolnych, z wyjątkiem konieczności, 

przejścia do drugiego budynku, 

 noszenie odpowiedniego stroju; 

b) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności poprzez m.in.: 

 promowanie szkoły w swoim środowisku, 

 godne reprezentowanie szkoły i dbałość o jej dobre imię; 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez m.in.: 

 szacunek dla sztandaru i patrona szkoły, 

 pielęgnowanie tradycji szkolnych; 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób poprzez m.in.: 

 przestrzeganie regulaminów i przepisów bhp w laboratoriach, pracowniach, 

warsztatach szkolnych i obiektach sportowych, 

 niewnoszenie do szkoły przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, 

 zgłaszanie zauważonych usterek lub zagrożeń, 

 przestrzeganie zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków 

oraz innych środków odurzających; 

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

g) okazywanie szacunku innym osobom oraz udzielanie pomocy potrzebującym poprzez 

m.in.: 

 postawę tolerancji, brak agresji i przemocy, 
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 wrażliwość społeczną, 

 uczestnictwo w działaniach charytatywnych; 

h) aktywny udział w życiu klasy, szkoły, środowiska poprzez m.in.: 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

 uczestnictwo w klasowych i szkolnych przedsięwzięciach i uroczystościach; 

i) przejawianie troski o mienie szkoły. 

4. Niedopuszczalne są zachowania typu: kradzieże, przemoc fizyczna, znieważanie, wyzwiska, 

obraźliwe uwagi w stosunku do kolegów, pracowników szkoły i innych osób. 

5. Przy wystawianiu oceny z zachowania należy wziąć pod uwagę następujące ramowe 

kryteria: 

a) wypełnianie obowiązków szkolnych (noszenie obuwia zamiennego, odpowiedniego 

stroju, pełnienie dyżurów, uczestniczenie w uroczystościach szkolnych, przestrzeganie 

regulaminów i przepisów bhp, dbanie o porządek i estetykę pomieszczeń szkolnych); 

b) frekwencję (systematyczne usprawiedliwianie nieobecności w szkole, liczbę godzin 

nieusprawiedliwionych i spóźnień); 

c) kulturę osobistą (stosunek do kolegów, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

dbałość o język ojczysty, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

postawę tolerancji, braku agresji i przemocy); 

d) działalność na rzecz szkoły i środowiska (pracę w samorządzie uczniowskim 

klasowym i szkolnym, organizowanie i udział w uroczystościach szkolnych, 

działalność charytatywna, udział w projektach szkolnych, konkursach, olimpiadach, 

pracę w kołach zainteresowań); 

e) kary i nagrody (zgodnie z Rozdziałem XVIII Statutu); 

f) uwagi dotyczące zachowania (pozytywne i negatywne, należy brać pod uwagę nie 

tylko ilość uwag ale również ich charakter). 

6. Wymienione kryteria są równorzędne i w jednakowym stopniu wpływają na ocenę 

zachowania. 

7. Przy ocenianiu zachowania przyjmuje się, że ocenę: 

 wzorową – otrzymuje uczeń, który: bez zarzutu, systematycznie spełnia wszystkie 

wymagania zawarte w ogólnych zasadach postępowania uczniów i jego zachowanie 

może służyć jako wzór dla innych; systematycznie usprawiedliwia wszystkie 

nieobecności w terminie ustalonym przez wychowawcę, nie ma ani jednej godziny 

nieusprawiedliwionej, a spóźnienia są sporadyczne i usprawiedliwione; rozwija swoje 

zainteresowania, bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska; nie otrzymał 

żadnej kary regulaminowej; 

 bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który: spełnia wymagania zawarte w ogólnych 

zasadach postępowania uczniów; systematycznie usprawiedliwia wszystkie nieobecności 

w terminie ustalonym przez wychowawcę, ma nie więcej niż 2 godziny 

nieusprawiedliwione oraz nie więcej niż 5 spóźnień; nie otrzymał żadnej kary 

regulaminowej; 

 dobrą – otrzymuje uczeń, który: sporadycznie nie przestrzega ogólnych zasad 

postępowania uczniów; systematycznie usprawiedliwia nieobecności, ma nie więcej niż 

7 godzin nieusprawiedliwionych oraz nie więcej niż 7 spóźnień; nie otrzymał nagany 

Dyrektora Szkoły; 

  poprawną – otrzymuje uczeń, który: często narusza ogólne zasady postępowania 

uczniów, jednak jego zachowanie rokuje poprawę; usprawiedliwia nieobecności 

w terminie ustalonym przez wychowawcę, ma nie więcej niż 14 godzin 

nieusprawiedliwionych oraz nie więcej niż 10 spóźnień; nie otrzymał nagany Dyrektora 

Szkoły; 

 nieodpowiednią – otrzymuje uczeń, który: notorycznie narusza ogólne zasady 

postępowania uczniów, a jego postawa nie zmienia się pomimo podjęcia działań 
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wychowawczych; niesystematycznie usprawiedliwia nieobecności, ma nie więcej jak 

30 godzin nieusprawiedliwionych oraz 20 spóźnień; otrzymał kary regulaminowe nie 

wyższe niż nagana Dyrektora Szkoły; 

 naganną – otrzymuje uczeń, który: rażąco narusza ogólne zasady postępowania uczniów, 

a podjęte działania wychowawcze nie odnoszą skutku;  niesystematycznie usprawiedliwia 

nieobecności, ma więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych oraz więcej niż 

20 spóźnień; otrzymał kary regulaminowe. 

8. Uczniowi, który wykazał się wyjątkowo pozytywną postawą lub działaniem na rzecz szkoły 

poza lekcjami, wychowawca klasy może wystawić śródroczną lub roczną klasyfikacyjną 

ocenę zachowania wyższą o jeden stopień od wynikającej z ramowych kryteriów ocen 

zachowania. 

9. Przy wystawianiu rocznej oceny zachowania należy uwzględnić postawę ucznia zmierzającą 

do poprawy swojego zachowania. 

 

§ 20 

1. Uczeń ma prawo uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, pod warunkiem że: 

a) nie otrzymał żadnej kary regulaminowej, 

b) dotychczasowe zachowanie ucznia nie wyklucza zgodności oczekiwanej przez ucznia 

oceny z ramowymi kryteriami ocen zachowania. 

2. Uczeń ma prawo uzyskać wyższą roczną ocenę zachowania w terminie do 2 dni przed 

rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

3. Uczeń, który chce uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę zachowania, składa do 

wychowawcy klasy pisemny wniosek w tej sprawie w terminie do 2 dni od pozyskania 

informacji o wystawionej ocenie. 

4. Wychowawca klasy ocenia spełnienie przez ucznia warunków i po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy podejmuje decyzję o podwyższeniu oceny zachowania 

w terminie na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

 

§ 21 

1. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni 

po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

rocznej oceny zachowania Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów - w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. W skład komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany 

przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, 

przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Roczna ocena zachowania ustalona przez komisję jest ostateczna i nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia, 

wyniki głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi 

załącznik od arkusza ocen ucznia. 
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7. SZKOLNY SYSTEM MOTYWACYJNY 
 

§ 22 

W szkole stosuje się następujące formy motywacyjne: 

1) rankingi: 

 wewnątrzklasowy, 

 międzyklasowy, na tym samym etapie kształcenia; 

2) szkolne konkursy: 

 przedmiotowe, 

 sportowe, 

 związane z działalnością na rzecz środowiska; 

3) nagrody rzeczowe lub pieniężne: 

 dofinansowanie wycieczek, 

 dyplomy, medale, 

 książki, upominki, 

 listy gratulacyjne dla rodziców ucznia, 

 tytuł najlepszego absolwenta ZST – Prymusa Szkoły. 

 

8. UWAGI KOŃCOWE 
 

§ 23 

1. Nauczyciel (wychowawca) kontaktuje się z rodzicami podczas zebrań ogólnoszkolnych 

(przynajmniej jedno w roku), zebrań klasowych i indywidualnych rozmów. Ponadto do 

kontaktów z rodzicami wykorzystuje się korespondencję listową, adnotacje w zeszycie 

przedmiotowym lub w dzienniczku, rozmowy telefoniczne. Minimalną ilość zebrań 

klasowych określa się na 3 w roku szkolnym. 

2. Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania nauczyciel zobowiązany jest 

szczególnie do: zapoznania uczniów z zasadami oceniania, przedstawienia wymagań 

edukacyjnych na poszczególne oceny w sposób zrozumiały i jasny, systematycznego 

oceniania, stosowania różnorodnych form oceniania, zapewnienia uczniowi otrzymania 

informacji zwrotnej na temat osiąganych wyników, gromadzenia informacji o uczniu 

poprzez dokumentowanie jego osiągnięć. 

 

§ 24 

Wewnątrzszkolny System Oceniania jest integralną częścią Statutu Zespołu Szkół 

Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie i podlega każdorazowo zmianom 

spowodowanym zmianami w Statucie Szkoły. 


