
Rozdział 6.  

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów  

§ 47. Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

Liceum określa § 48, z zastrzeżeniem, że:  

1) zagadnienia fundamentalne, jak:  

a) funkcje, cele, zakres i zasady oceniania wewnątrzszkolnego, 

b) ogólne warunki uzyskania i zasady uzyskania śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych, 

c) prawo składania zastrzeżeń do rocznej klasyfikacyjnej oceny z przedmiotu i rocznej 

klasyfikacyjnej zachowania, 

d) warunki, po spełnieniu których uczeń może 

 zostać klasyfikowany albo nieklasyfikowany, 

 mieć przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy lub 

sprawdzian wiadomości i umiejętności, 

 uzyskać promocję do klasy wyższej, 

 ukończyć Liceum 

określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  

2) zagadnienia szczegółowe, jak: 

a) przypadki, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz 

podstawę tego dostosowania; 

b) rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których realizacji uczeń może być 

zwolniony, przypadki, w których to zwolnienie może nastąpić, rodzaje dokumentów 

będących podstawą zwolnienia oraz tryb i okres zwolnienia; 

c) skala rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wraz ze 

wskazaniem, które z ocen według tej skali uznaje się za oceny pozytywne, a które za 

negatywne, oraz podstawowe obszary, które bierze się pod uwagę przy ocenianiu 

zachowania ucznia, skalę rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

d) funkcje oceniania bieżącego ucznia, z uwzględnieniem konieczności przekazywania 

uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się; 

e) warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, a w przypadku 

ucznia, spełniającego obowiązek nauki poza szkołą – także rodzaje zajęć 

edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego, skład 

komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego oraz sposób 

dokumentowania jego przebiegu; 

f) tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego oraz sposób dokumentowania jego 

przebiegu; 



g) tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia oraz 

ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku stwierdzenia, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania 

tych ocen, skład komisji przeprowadzającej sprawdzian i ustalającej roczną 

klasyfikacyjną ocenę z zajęć edukacyjnych lub roczną klasyfikacyjną ocenę 

zachowania oraz sposób udokumentowania pracy komisji; 

h) warunki promocji ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenia Liceum 

z wyróżnieniem, z uwzględnieniem rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, które wlicza się do średniej ocen, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania 

określają odrębne przepisy, wydane na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty. 

§ 48. Ustala się następujące szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów Liceum:  

1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 20 września) informują uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:  

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i przyjętego do realizacji 

programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) Nauczyciele stwarzają uczniowi możliwość uzyskania sprawiedliwej i obiektywnej oceny 

jego osiągnięć poprzez: 

a) częste i systematyczne prowadzenie oceniania bieżącego, 

b) umożliwienie poprawienia oceny niedostatecznej w formie i terminie określonym 

przez nauczyciela, 

c) umożliwienie poprawienia innej oceny niż niedostateczna w sytuacji, którą nauczyciel 

uzna za uzasadnioną, w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela; 

3) W ocenianiu bieżącym uwzględnia się różne formy aktywności ucznia i stosuje różne 

formy oceniania, właściwe dla metodyki nauczania danych zajęć edukacyjnych, 

w szczególności:  

a) formy pisemne, na przykład: 

 prace klasowe (sprawdziany, w tym w formie testu lub wypracowania; z co najmniej 

jednego działu tematycznego), 

 sprawdziany dyrektorskie, 

 próbne egzaminy maturalne, 

 testy kompetencji, 



 krótkie sprawdziany (kartkówki) – sprawdzające opanowanie wiadomości 

i umiejętności z nie więcej niż pięciu ostatnich, bezpośrednio je poprzedzających 

tematów lekcji lub pracy domowej;  

 inne – ustalone przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych, w tym prace domowe, 

notatki sporządzane podczas zajęć, prowadzenie zeszytu; 

b) formy ustne, na przykład: 

 odpowiedzi ustne, 

 referaty, prezentacje, 

 aktywność ucznia, w tym na zajęciach szkolnych lub poza szkołą – pod kierunkiem 

nauczyciela, 

 omówienia pracy domowej, 

 inne – ustalone przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych; 

c) pozostałe formy, na przykład: 

 projekty edukacyjne, 

 prace długoterminowe, 

 udział w konkursach, olimpiadach, 

 testy sprawnościowe, 

 wykonywanie pomocy naukowych, 

  inne – ustalone przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych, w tym osiągnięcia 

w ramach przedmiotowego koła zainteresowań; 

4) Przy przeprowadzaniu pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności stosuje 

się następujące zasady:  

a) nauczyciele powiadamiają uczniów o terminie i zakresie pracy klasowej (klasówki) lub 

innej formy, trwającej co najmniej godzinę lekcyjną, na tydzień przed jej planowanym 

przeprowadzeniem, a jej termin wpisują do dziennika, 

b) w ciągu dnia może być przeprowadzona jedna, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy 

prace klasowe (klasówki), z zastrzeżeniem, że te ograniczenia nie obowiązują, jeżeli 

termin pracy klasowej (klasówki) został zmieniony na prośbę uczniów,  

c) kartkówka nie wymaga zapowiadania i nie dotyczą jej zasady określone w pkt 4 lit. a-

b, 

d) prace klasowe (klasówki) są poprawiane i oceniane przez nauczyciela w terminie 

dwóch tygodni, kartkówki w ciągu tygodnia, 

e) prac klasowych (klasówek) nie przeprowadza się pierwszego dnia po feriach oraz 

przerwie świątecznej, 

f) uczeń ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły napisać każdą 

pracę klasową (klasówkę), na której był nieobecny, w terminie ustalonym przez 

nauczyciela; 



5) Wyniki testu kompetencji, sprawdzianu dyrektorskiego i próbnego egzaminu maturalnego 

mogą być wpisane do dziennika lekcyjnego; oceny z nich są brane pod uwagę przy 

wystawianiu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej, gdy wymagania nimi objęte są 

spójne z wymaganiami wynikającymi z realizowanego programu nauczania; 

6) Bieżące i śródroczne oceny z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

Skala Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe Sposób uznania oceny 

stopień celujący cel. 6 pozytywna 

stopień bardzo dobry bdb. 5 pozytywna 

stopień dobry db. 4 pozytywna 

stopień dostateczny dst. 3 pozytywna 

stopień dopuszczający  dop. 2 pozytywna 

stopień niedostateczny  ndst. 1 negatywna 

7) W ocenianiu bieżącym dopuszcza się rozszerzanie skali określonej w pkt 6 poprzez 

stosowanie znaków „+”, „–”; 

8) Nauczyciel informuje ucznia o każdej ocenie bezpośrednio po jej wystawieniu; 

9) Podstawą ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny z zajęć edukacyjnych jest średnia 

ważona ocen bieżących; obowiązują następujące jednolite normy, wymagane do 

uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, wyrażonych w stopniach,  

ustalonych z wykorzystaniem średniej ważonej ocen bieżących: 

Stopień Wartość średniej ważonej 

celujący 5,20 – 6,00 

bardzo dobry 4,60 – 5,19 

dobry 3,60 – 4,59 

dostateczny 2,60 – 3,59 

dopuszczający  1,70 – 2,59 

niedostateczny  1,00 – 1,69 

10) Przy ustalaniu śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych ocen z zajęć edukacyjnych, 

z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego, obowiązują następujące kryteria: 

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

z danych zajęć edukacyjnych, przewidziane wymaganiami edukacyjnymi dla 

liceum ogólnokształcącego, uzyskując średnią ważoną ocen na poziomie co 

najmniej 5,20, a jego osiągnięcia są twórcze i oryginalne oraz wskazują na dużą 

samodzielność w ich uzyskaniu; sprawnie posługuje się wiedzą w samodzielnym 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania 

nietypowe; na podstawie odrębnych przepisów stopień celujący otrzymuje uczeń, 

który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej; 

b) stopień bardzo dobry uzyskuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

z danych zajęć edukacyjnych, przewidziane wymaganiami edukacyjnymi dla 

liceum ogólnokształcącego, uzyskując średnią ważoną ocen na poziomie od 4,60 



do 5,19, sprawnie posługuje się wiedzą w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, potrafi zastosować ją w nowych sytuacjach; 

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

z danych zajęć edukacyjnych, przewidziane wymaganiami edukacyjnymi dla 

liceum ogólnokształcącego, uzyskując średnią ważoną ocen na poziomie od 3,60 

do 4,59; poprawnie stosuje je w sytuacjach typowych; rozwiązuje (wykonuje) 

typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średniej trudności;  

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

z danych zajęć edukacyjnych, przewidziane wymaganiami edukacyjnymi dla 

liceum ogólnokształcącego, uzyskując średnią ważoną ocen na poziomie od 2,60 

do 3,59, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 

o niskiej trudności;  

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości 

i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych, przewidziane wymaganiami 

edukacyjnymi dla liceum ogólnokształcącego, uzyskując średnią ważoną ocen na 

poziomie od 1,70 do 2,59, ma trudności z rozwiązywaniem (wykonywaniem) 

typowych zadań teoretycznych lub praktycznych, nawet o niskiej trudności, ale 

jego braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego wiadomości 

i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki; 

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości 

i umiejętności z danych zajęć edukacyjnych, przewidziane wymaganiami 

edukacyjnymi dla liceum ogólnokształcącego, uzyskując średnią ważoną ocen 

mniejszą niż 1,70, nie radzi sobie z rozwiązywaniem (wykonywaniem) typowych 

zadań teoretycznych lub praktycznych, nawet o niskiej trudności; jego braki 

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy 

z danych zajęć edukacyjnych. 

11) Stosuje się następujące kryteria poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego:  

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

 systematycznie i aktywnie uczestniczył w zajęciach wychowania fizycznego, 

 często wykorzystywał zdobyte umiejętności i wiadomości w praktycznym 

działaniu, 

 wzorowo wykonywał sprawdziany praktyczne i ćwiczenia ruchowe, 

 pomagał uczniom słabszym, zachęcał ich swoją postawą i zaangażowaniem 

do pracy na lekcjach i osiągania lepszych wyników; 

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 systematycznie i aktywnie uczestniczył w zajęciach wychowania fizycznego, 

 wykorzystywał w praktycznym działaniu zdobyte umiejętności i wiadomości, 

 wykonywał dokładnie i starannie sprawdziany i ćwiczenia ruchowe; 

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

 uczestniczył systematycznie w zajęciach wychowania fizycznego, 

 starał się o podnoszenie swojej sprawności, 

 potrafił wykorzystać zdobyte umiejętności i wiadomości w praktycznym 

działaniu, 

 wykonywał poprawnie sprawdziany i zadania ruchowe; 

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 



 nie zawsze aktywnie uczestniczył w lekcjach wychowania fizycznego,  

 wykazywał niewielkie zainteresowanie podnoszeniem swojej sprawności;  

 sporadycznie potrafił wykorzystać zdobyte umiejętności i wiadomości 

w praktycznym działaniu, 

 wykonywał sprawdziany i ćwiczenia ruchowe na granicy ich poprawności; 

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 niesystematycznie uczestniczył w zajęciach wychowania fizycznego,  

 bez względu na posiadany (prezentowany) poziom sprawności fizycznej nie 

wykazywał zainteresowania podnoszeniem własnej sprawności fizycznej,  

 nie chciał lub nie potrafił wykorzystać zdobytych umiejętności i wiadomości 

w praktycznym działaniu, 

 wykonywał tylko ćwiczenia i sprawdziany praktyczne o niskim stopniu 

trudności i z pomocą nauczyciela; 

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 bez uzasadnionego powodu unikał uczestnictwa w zajęciach wychowania 

fizycznego; nie wykazywał zainteresowania podnoszeniem własnej 

sprawności fizycznej, 

 nie chciał lub nie potrafił wykorzystać zdobytych umiejętności i wiadomości 

w praktycznym działaniu, 

 niechętnie wykonywał sprawdziany i zadania ruchowe nawet o niskim stopniu 

trudności lub nie chciał podjąć próby ich wykonania.  

12) Ocena ustalona z zastosowaniem kryteriów, o których mowa w pkt 10-11, nie może być 

niższa niż ta, która wynika ze średniej ważonej; w uzasadnionych przypadkach możliwe 

jest ustalenie oceny wyższej; 

13) Nauczyciele, w tym w ramach zespołów przedmiotowych, mogą opracować 

przedmiotowe zasady oceniania, które uwzględniają postanowienia niniejszego statutu 

oraz tryb, o którym mowa w pkt 20, a także metodykę nauczania danych zajęć 

edukacyjnych i obejmują:  

a) wymagania edukacyjne, 

b) sposoby sprawdzania wstępnych, bieżących i końcowych osiągnięć uczniów i rodzaje 

narzędzi do tego służących,  

c) sposoby wspomagania uczniów, którzy osiągają niezadowalające wyniki w nauce 

oraz mogą uszczegóławiać kryteria i sposób ustalania poszczególnych śródrocznych lub 

rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

14) Przewodniczący zespołu przedmiotowego jest zobowiązany przekazać przedmiotowe 

zasady oceniania Dyrektorowi Liceum do zatwierdzenia nie później niż do dnia 

rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym mają być 

stosowane; 

15) Nauczyciel może opracować własny, nauczycielski, system oceniania, który musi być 

zgodny z przedmiotowymi zasadami oceniania i zostać zatwierdzony przez Dyrektora 

Liceum; 

16) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane na podstawie ocen wystawionych 

odpowiednio w ciągu półrocza lub roku szkolnego; 



17) Wychowawcy klasy na początku każdego roku szkolnego (do 20 września) informują 

uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach 

oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Fakt ten potwierdza się odpowiednim zapisem 

w dzienniku lekcyjnym lub protokole zebrania rodziców;  

18) Udokumentowanie uwag dotyczących zachowania i osiągnięć czy aktywności szkolnej 

(pozaszkolnej) ucznia polega na ich zapisywaniu na bieżąco w dzienniku lekcyjnym (do 

czego zobowiązuje się wychowawcę i nauczycieli), w przypadku nagan wychowawcy 

i Dyrektora Liceum – także na odpowiednich drukach, dostępnych w sekretariacie 

Liceum; 

19) Śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala się dla każdego półrocza 

oddzielnie, przy czym ocena roczna uwzględnia także ocenę śródroczną; śródroczna 

i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia podstawowe obszary, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty; w przypadku zachowania ucznia zagrażającego życiu i zdrowiu 

innych osób uczeń otrzymuje klasyfikacyjna ocenę naganną zachowania bez względu na 

spełnienie wymagań na wyższą ocenę. 

20) Rada Pedagogiczna, uwzględniając zasady ustalone w niniejszym statucie, określa „Tryb 

ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania”; 

21) „Tryb ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania”, a także przedmiotowe 

i nauczycielskie zasady oceniania są dostępne do wglądu w czytelni szkolnej 

i u nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne; 

22) Obowiązują następujące terminy związane z ustalaniem śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

zachowania: 

a) klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w styczniu; 

b) przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania 

 o ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem I półrocza lub rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

 o pozostałych ocenach – innych niż niedostateczna – na dwa tygodnie przed 

zakończeniem I półrocza lub rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

 o ocenie zachowania na tydzień przed zakończeniem I półrocza lub rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych; 

c) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne 

i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się nie później niż 1 dzień roboczy 

przed odpowiednim klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 



23) Ustala się następujące sposoby informowania ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych ocenach, o których mowa w pkt 22 lit. b: 

a) nauczyciel, a w przypadku oceny zachowania wychowawca, wpisuje przewidywaną 

ocenę do dziennika elektronicznego, 

b) wychowawca informuje rodziców ucznia na piśmie o przewidywanych dla niego 

ocenach niedostatecznych i przekazuje tę informację osobiście, za pośrednictwem 

uczniów, operatora pocztowego albo w inny sposób; rodzic swoim podpisem 

potwierdza otrzymanie informacji i przekazuje ją do sekretariatu szkoły; 

24) Śródroczna lub roczna ocena z zajęć edukacyjnych nie może być niższa niż ocena 

przewidywana, natomiast śródroczna lub roczna ocena zachowania może być niższa niż 

przewidywana w przypadku pojawienia się nowych sytuacji, mających istotny wpływ na tę 

ocenę; 

25) W przypadku szczególnych osiągnięć ucznia oraz jego dużego zaangażowania w życie 

szkoły wychowawca może podwyższyć ocenę zachowania ucznia o 1-2 oceny, podając 

pisemne uzasadnienie w sprawozdaniu klasowym przedstawianym na klasyfikacyjnym 

zebraniu rady pedagogicznej; 

26) Zadania egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, przeprowadzonego 

na skutek wniesienia przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zastrzeżeń 

co do trybu ustalenia oceny, przygotowuje nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza 

przewodniczący komisji przeprowadzającej egzamin lub sprawdzian; zadania te powinny 

dotyczyć treści zgodnych z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z podstawy 

programowej, z tym że zadania do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego powinny 

dotyczyć treści nauczania zrealizowanych w danym półroczu albo danym roku szkolnym; 

27) Pisemny egzamin poprawkowy i pisemny egzamin klasyfikacyjny trwają po 60 minut 

(z języka polskiego mogą trwać po 90 minut). W tym samym dniu uczeń zdaje 

odpowiednio ustny egzamin poprawkowy albo klasyfikacyjny, wykonując zadania zawarte 

w wylosowanym zestawie. Na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej uczeń ma 

20 minut; 

28) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować do nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Postępowanie w tej sprawie określa 

następująca procedura: 

a) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń się 

ubiega; można wnioskować o podwyższenie oceny tylko o jeden stopień w stosunku 

do oceny przewidywanej przez nauczyciela; 

b) z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie), jeśli uczeń spełnia jednocześnie następujące warunki: 

 nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnej godziny lekcyjnej zajęć, z których 

wnioskuje o podwyższenie oceny, 

 poprawił w przewidzianym terminie śródroczną ocenę niedostateczną z zajęć, 



z których wnioskuje o podwyższenie oceny, 

c) jeżeli uczeń nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 28 lit b, wniosek rozpatruje 

się negatywnie, 

d) nauczyciel, do którego skierowany jest wniosek ucznia, sprawdza, czy uczeń spełnia 

warunki określone w pkt 28 lit b, 

e) jeżeli uczeń spełnia warunki, o których mowa w pkt 28 lit. b, nauczyciel umożliwia mu 

poprawienie przewidywanej oceny w terminie i na warunkach określonych przez 

nauczyciela, z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych wynikających 

z realizowanego programu nauczania; 

29) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować do wychowawcy 

o podwyższenie przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej 

klasyfikacyjnej ocenie zachowania. W postępowaniu w tej sprawie uwzględnia się 

następujące zasady:  

a) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o którą uczeń się 

ubiega; można wnioskować o podwyższenie oceny tylko o jeden stopień w stosunku 

do przewidywanej oceny proponowanej przez wychowawcę,  

b) z wnioskiem o podwyższenie rocznej oceny zachowania może wystąpić uczeń lub 

jego rodzice (prawni opiekunowie), jeżeli spełnione są jednocześnie następujące 

warunki: 

 zaistniały nowe okoliczności świadczące pozytywnie o zachowaniu ucznia,  

 wskazano fakty i okoliczności dotyczące zachowania ucznia, nieuwzględnione 

przez wychowawcę w trakcie ustalania oceny zachowania ucznia lub 

uwzględnione bezzasadnie; 

30) W szkole odbywają się konkursy przedmiotowe i międzyprzedmiotowe oraz próbny 

egzamin maturalny; 

31) Informacje o ocenach bieżących i śródrocznych przekazuje uczniom nauczyciel 

przedmiotu, ich rodzicom – nauczyciel przedmiotu albo wychowawca klasy; 

32) Sprawdzone i ocenione prace klasowe i kartkówki są omawiane na lekcji, uczeń 

otrzymuje je podczas lekcji do wglądu; pozostają one w dokumentacji pracy nauczyciela; 

33) Sprawdzone i ocenione prace pisemne rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do 

wglądu na ich żądanie nie później niż ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w danym roku szkolnym, w terminie i miejscu uzgodnionym 

z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne; 

34) Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

ucznia, przeprowadzonego na skutek wniesienia przez ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów) zastrzeżeń co do trybu ustalenia oceny, a także inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniana do wglądu uczniowi lub 

jego rodzicom (prawnym opiekunom) w następujący sposób: 



a) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) po złożeniu pisemnego wniosku do 

dyrektora szkoły otrzymują wgląd do dokumentacji dotyczącej oceniania w ciągu 5 dni 

roboczych od złożenia wniosku, 

b) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zapoznają się z dokumentacją 

w obecności dyrektora szkoły lub wyznaczonej przez niego osoby w wyznaczonym 

miejscu na terenie szkoły; 

35) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

uzasadnia ją: ocenę bieżącą uzasadnia ustnie, ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną 

z zajęć edukacyjnych uzasadnia w ciągu 3 dni roboczych od złożenia wniosku: 

niedostateczną – pisemnie, pozytywną – ustnie; wychowawca, na wniosek ucznia lub 

jego rodziców (prawnych opiekunów), uzasadnia ustaloną klasyfikacyjną śródroczną 

i roczną ocenę zachowania ustnie, a w przypadku oceny nagannej pisemnie, w ciągu 3 

dni roboczych od złożenia wniosku; 

36) Wyniki oceniania klasy na tle szkoły oraz informacje o indywidualnych postępach 

uczniów, frekwencji i zachowaniu wychowawca klasy przekazuje rodzicom uczniów 

i omawia je na zebraniach z rodzicami; 

37) Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. 

§ 49. Dokumentację przebiegu nauczania prowadzi się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 


