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Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia  
w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera  

w Wejherowie obowiązujący od 01.09.2022 r. 

I. Zasady ogólne 
 

1. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

2. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel przedstawia uczniom i rodzicom:  
1) wymagania na poszczególne oceny, zasady weryfikacji przyswojonej wiedzy i poziomu umiejętności; 
2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunki i tryby otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 
3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Wymagania stawiane przez nauczyciela w odniesieniu do każdej z ocen są dołączane do realizowanego w 
danym roku programu nauczania. 

5. Wymagania dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz 
ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia; 
3) 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; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest jednakże objęty pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli 
i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 5 ustawy – 
Prawo oświatowe; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych 
ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

6. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia. 
7. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi 

informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych. 
8. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w 

opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz efektów kształcenia 

określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania w przypadku 
dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
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9. 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. 

10. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, a 
oceny śródroczne i roczne wyrażane są w skalach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 
dn. 22 lutego 20129 r. (Dz. U. 2019 poz. 373 z późn. zm.). 

11. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w 

tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze 

i jak powinien się dalej uczyć; 
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
5) dostarczanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudności w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
6) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

12. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ustalanie ocen bieżących, śródrocznych i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44k ust. 2 i 3, a także w art. 37 

ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe; 
5) ustalanie rocznych / semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych / semestralnych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
13. Ocenianie ucznia z religii i etyki określają odrębne przepisy. 

 
II. Ustalenia szczegółowe 

1. Ustala się jednolity w całej szkole system punktowy bieżącego oceniania ucznia. 
2. Procentowa ilość punktów uzyskanych z każdego przedmiotu zostaje przeliczana na ocenę śródroczną / roczną 

/ semestralnych przy zachowaniu następujących kryteriów: 
1) ocena celująca   100% - 95% 
2) ocena bardzo dobra 94,99% - 88% 
3) ocena dobra  87,99 % - 75% 
4) ocena dostateczna 74,99% - 55% 
5) ocena dopuszczająca 54,99% - 40% 
6) ocena niedostateczna 39,99% - 0%. 

3. Uzyskane punkty procentowe są rozumiane jedynie jako wskazówka dla nauczyciela uczącego. Ostateczna 
decyzja o wystawionej ocenie śródrocznej / rocznej / semestralnej pozostaje po stronie prowadzącego zajęcia 
edukacyjne z zastrzeżeniem, że ocena śródroczna / roczna nie może być ona niższa niż ta, która wynika z 
opisanej powyżej skali. 
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4. Ocenę z zachowania wystawia wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących uczniów danej klasy 
przy zachowaniu wytycznych zawartych w statucie szkoły. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania uczniów o przewidywanych pracach pisemnych i 
zanotowania tego faktu w dzienniku elektronicznym, w terminarzu danej klasy, z tym, że: 

1) o pracach pisemnych na 10 punktów należy poinformować przynajmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem; 

2) o pracach pisemnych na 20 punktów należy poinformować przynajmniej z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem. 

6. Dopuszcza się przeprowadzanie prac pisemnych na 5 punktów bez ich wcześniejszego zapowiedzenia. 
7. Oceny punktowe winny odzwierciedlać różne umiejętności ucznia, toteż zaleca się, by prace pisemne nie 

stanowiły wszystkich punktów bieżących. 
8. Jeżeli uczeń z usprawiedliwionej nieobecności nie brał udziału w pracy pisemnej ma obowiązek przystąpić do 

niej w innym, ustalonym z nauczycielem terminie, jednakże nie później niż 2 tygodnie od daty wpisania 
punktów w dzienniku elektronicznym Librus. Nieobecność odnotowana jest w dzienniku za pomocą zapisu „0”, 
który zostaje przeliczony w przypadku przystąpienia do pracy pisemnej w ustalonym terminie na ilość punktów 
odpowiadającą osiągniętemu wynikowi za pomocą kategorii „punkty z poprawy”. 

9. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy każdej zapowiedzianej pracy pisemnej w terminie ustalonym z 
nauczycielem, jednakże nie później niż 2 tygodnie od dnia otrzymania informacji o ocenie. 

10. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć jeden raz w semestrze bez podania przyczyny, gdy zajęcia 
edukacyjne mają wymiar 1 godziny tygodniowo i dwa razy w semestrze, jeśli zajęcia edukacyjne mają wymiar 
co najmniej 2 godzin tygodniowo. Nieprzygotowanie zwalnia z wypowiedzi ustnej, zadania domowego lub 
posiadania niezbędnych pomocy dydaktycznych zdefiniowanych przez nauczyciela oraz wynikających ze 
specyfiki danego przedmiotu. 

11. Po klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej oceny wystawione przez nauczycieli zaliczane są na następny semestr. 
12. Kategorie ocen punktowych: 

1) praca pisemna na 5 pkt.; 
2) praca pisemna na 10 pkt.; 
3) praca pisemna na 20 pkt.; 
4) wypowiedź ustna na 5 pkt.; 
5) wypowiedź ustna na 10 pkt.; 
6) wypowiedź ustna na 20 pkt.; 
7) wypowiedź pisemna na 5 pkt.; 
8) wypowiedź pisemna na 10 pkt.; 
9) praca na lekcji na 5 pkt.; 
10) praca na lekcji na 10 pkt.; 
11) praca domowa na 5 pkt.; 
12) praca projektowa na 5 pkt.; 
13) praca projektowa na 10 pkt.; 
14) inna aktywność na 5 pkt.; 
15) inna aktywność na 10 pkt; 
16) wyrównanie różnic programowych na 10 pkt.; 
17) punkty z poprawy – wartość -5 do 5; 
18) punkty z poprawy – wartość -10 do 10; 
19) punkty z poprawy – wartość -20 do 20; 
20) punkty dodatkowe na 5 pkt.; 
21) punkty dodatkowe na 10 pkt.; 
22) punkty dodatkowe na 20 pkt. 
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13. Prace pisemne oraz wypowiedzi ustne na 20 pkt. mogą odbywać się maksymalnie dwa razy w semestrze z 
danego przedmiotu. W klasach maturalnych nie wprowadza się ograniczenia ilości prac na 20 pkt. z uwagi na 
różnorodną specyfikę przedmiotów. 

14. W ocenianiu bieżącym nauczyciel wpisuje sumę punktów procentowych uzyskanych podczas procesu 
sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia z uwzględnieniem zaokrąglenia do 1 cyfry po przecinku. 

15. Minimalna ilość ocen punktowych wystawiona z jednego przedmiotu wynosi trzy, z tym, że z przedmiotów 
maturalnych obowiązkowa jest przynajmniej jedna praca pisemna doskonaląca umiejętności związane z 
wymogami arkusza maturalnego przy zachowaniu równowagi jego struktury. 

16. Nie dopuszcza się możliwości przystępowania do prac pisemnych lub ustnych w formie zdalnej, w sytuacji, gdy: 
1) obowiązują zasady stacjonarnego funkcjonowania szkoły; 
2) obowiązują zasady hybrydowego funkcjonowania szkoły. 

17. W trakcie sprawdzania wiedzy i umiejętności uczeń winien pracować samodzielnie. W przypadku 
nieregulaminowej postawy, np. przepisywania, podpowiadania, itp. uczeń otrzymuje „0” (zero) punktów 
procentowych bez możliwości poprawy. 

18. Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania o wynikach prac pisemnych w terminie nie dłuższym niż dwa 
tygodnie w przypadku prac o wartości 5 lub 10 pkt. Termin ten zostaje wydłużony do trzech tygodni w 
przypadku prac pisemnych o wartości 20 pkt.   

19. Uczeń i rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu do prac pisemnych, które przechowuje się w szkole 
do końca semestru w uzgodnionym wcześniej terminie. 

20. Uczeń, który nie wykorzystuje ustalonych z nauczycielem terminów popraw, nie ma możliwości poprawiania 
prac na tydzień przed końcem klasyfikacji semestralnej lub rocznej. 

21. Wynik procentowy z poprawy wybranego elementu sprawdzania wiedzy i umiejętności wpisywany jest jako 
różnica między wynikiem uzyskanym na poprawie, a wynikiem uzyskanym na pierwszym terminie za pomocą 
kategorii „punkty z poprawy”. 

22. Nauczyciel może nagradzać uczniów za ich szczególne zaangażowanie w naukę wybranego przedmiotu za 
pomocą kategorii „punkty dodatkowe”. 

 

III. Tryb ustalania ocen 
 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 
ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. 
Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie zwolnienia lekarskiego wydanego 
przez lekarza specjalistę po złożeniu stosownego wniosku, którego wzór dostępny jest w sekretariacie szkoły. 
Jeśli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 
oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniona” lub 
„zwolniony”. 

3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką 
dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniona” lub „zwolniony”. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia, trudności rozwojowe lub specyficzne trudności w 
uczeniu się, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. W 
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przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego 
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 
może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

5. Uczeń otrzymuje pozytywną ocenę roczną jeśli uzyska z obu semestrów przynajmniej 40% wymaganej puli, z 
zastrzeżeniem, że w II semestrze zdobył przynajmniej 30% wymaganej puli. 

 

IV. Klasyfikacja śródroczna i roczna 
 

1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, zgodnie z kalendarzem pracy 
szkoły.  

2. Klasyfikację śródroczną klas programowo najwyższych w liceum ogólnokształcącym, technikum oraz 
branżowej szkole II stopnia przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w tygodniu poprzedzającym 
zakończenie zajęć w semestrze I, zgodnie z kalendarzem pracy szkoły na dany rok szkolny. 

3. Śródroczne, semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

4. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe śródroczną, semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 
praktycznych i praktyk zawodowych ustala pracodawca, z tym, że warunkiem otrzymania oceny pozytywnej 
jest dostarczenie do kierownika szkolenia praktycznego dzienniczka praktyk w wyznaczonym terminie przed 
planowanym śródrocznym / semestralnym / rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

7. Do dnia ostatniego zebrania z Rodzicami/Opiekunami prawnymi w danym roku szkolnym, przed rocznym 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w terminie określonym w harmonogramie pracy szkoły, 
nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym przewidywaną ocenę roczną. W roku szkolnym 2022/2023 
zapis ten nie dotyczy przedmiotów zawodowych w klasach IV technikum na podbudowie gimnazjum, z których 
ocena semestralna staje się automatycznie oceną końcową. 

8. Wpisanie oceny przewidywanej w dzienniku elektronicznym rozumiane jest jako poinformowanie 
rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanej ocenie niedostatecznej. Nie przewiduje się innego sposobu 
zawiadamiania rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych / semestralnych / rocznych a szczegółowe 
informacje udzielane są podczas zebrań lub konsultacji z rodzicami. 

9. Uczeń może starać się o podwyższenie oceny, jeśli spełnia następujące warunki: 
1) wszystkie prace i wypowiedzi pisemne z danego przedmiotu zostały zaliczone przynajmniej na 40%; 
2) wszystkie nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu zostały usprawiedliwione; 
3) absencja ucznia na wybranych zajęciach edukacyjnych nie przekracza 20%; 
4) na bieżąco uzupełniane zostały braki wynikające z nieobecności ucznia na zajęciach. 

10. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do bieżącego kontrolowania postępów swoich dzieci w nauce 
poprzez niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego, do którego otrzymują login i hasło na 
pierwszych zebraniach z wychowawcą klasy. 

11. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna, która została zatwierdzona uchwałą rady 
pedagogicznej może zostać zmieniona jedynie w wyniku egzaminu poprawkowego. 

12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał przynajmniej trzy oceny niedostateczne traci prawo do 
przystąpienia do egzaminów poprawkowych. 

13. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminów z przedmiotów 
informatycznych, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych 
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zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub formę zadań 
praktycznych. 

14. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
15. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, w skład której wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji; 
2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w oddziale ucznia, który zdaje egzamin; 
3) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

16. Nauczyciel  prowadzący dane zajęcia edukacyjne w oddziale ucznia, który zdaje egzamin, może być zwolniony 
z udziału w pracach komisji na egzaminie poprawkowym na własną prośbę lub w innych, szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 
nauczyciela tego przedmiotu zatrudnionego w szkole lub nauczyciela tego przedmiotu zatrudnionego w innej 
szkole na mocy porozumienia z dyrektorem tej szkoły. 

17. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych; 
2) skład komisji; 
3) imię i nazwisko ucznia; 
4) termin egzaminu; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ocenę ustaloną przez komisję. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

18. Zestawy zawierające zadania egzaminu poprawkowego obejmują zakres materiału przewidziany na cały rok 
szkolny. Nauczyciel egzaminujący przygotowuje zestawy zadań z danych zajęć edukacyjnych i składa je w 
sekretariacie szkoły do dnia 15 lipca, przy czym ilość zestawów ustnych musi zostać powiększona o dwa w 
stosunku do liczby zdających. 

19. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 
terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie (nie później niż do końca września) określonym 
przez Dyrektora Szkoły. 

20. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeśli ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym ramowym planie nauczania uzyskał oceny roczne klasyfikacyjne wyższe 
od oceny niedostatecznej. 

21. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, przy czym 
uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego 
promować go do klasy programowo wyższej, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są 
zgodnie ze szkolnym ramowym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej. 

22. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 
niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z tym, że: 

a) w przypadku technikum - przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji 
wyodrębnionych w zawodzie, z zastrzeżeniem art. 44zzzga Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.); 

b) w przypadku branżowej szkoły I stopnia - przystąpił ponadto do: 
a. egzaminu zawodowego - w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1, 

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. 
zm.) lub 
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b. egzaminu czeladniczego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z 
dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159) - w przypadku ucznia będącego 
młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u 
pracodawcy będącego rzemieślnikiem. 

23. Uczeń uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeśli uzyskał z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

24. Uczeń kończy daną szkołę z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

25. Na wniosek rodziców / opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia udostępnia się do wglądu w szkole 
dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego oraz inna dokumentację dotyczącą 
oceniania ucznia w terminie ustalonym z Dyrektorem szkoły. 

 

V. Klasyfikacja semestralna dla słuchaczy Branżowej Szkoły II Stopnia 
 

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w Branżowej Szkole II Stopnia nr 2 są egzaminy semestralne 
przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania. 

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde 
z nich, oraz otrzymał ze wskazanych przedmiotów oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego 
oceniania. 

3. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał negatywne oceny, jest zobowiązany je poprawić w terminie określonym 
przez nauczyciela (do dnia egzaminu). 

4. Egzamin semestralny przeprowadza się w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły i jest to zawsze ostatni 
zjazd danego semestru. Nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na początku każdego 
semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych. 

5. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne informują słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza również jego rodziców 
(opiekunów), czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego. 

6. Egzaminy semestralne przeprowadzane są w formie pisemnej i ustnej ze wszystkich obowiązkowych zajęć z 
danego semestru, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, który odbywa się wyłącznie w części praktycznej. 

7. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
określonych w szkolnym planie nauczania. 

8. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego ocena z przedmiotów obowiązkowych jest ostateczna. 
9. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w terminie, o 

którym mowa w pkt. 4 ma możliwość przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym wyznaczonym przez 
Dyrektora Szkoły, jeżeli w terminie 7 dni od pierwotnej daty egzaminu dostarczy do Dyrektora szkoły dokument 
potwierdzający zasadność jego nieobecności. 

10. Słuchacz, który w wyniku egzaminu semestralnego otrzymał oceny niedostateczne z jednego lub dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy w terminie wyznaczonym przez 
Dyrektora Szkoły. 

11. Termin dodatkowy oraz termin egzaminu poprawkowego wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego, 
jednakże nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego, jednakże nie później niż 
do dnia 31. sierpnia danego roku szkolnego. 

12. Ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego ocena jest ostateczna. 
13. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz 
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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. 

 

VI. Egzamin klasyfikacyjny 
 

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 okresie, za który przeprowadzana jest 
klasyfikacja. 

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

zgodą Rady Pedagogicznej. 
4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3, a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 

ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
5. 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. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym 
zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

7. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n. 
8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok 

lub program nauki. 
9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu klasyfikacyjnego z 

informatyki, wychowania fizycznego i zajęć z praktycznych przedmiotów zawodowych, który ma formę zadań 
praktycznych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez 
dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni 
opiekunowie) ucznia. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:  
1) nazwę zajęć edukacyjnych,  
2) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin,  
3) imię i nazwisko ucznia,  
4) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 
5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne  
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna 
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego, który odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

16. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 
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VII. Zastrzeżenia do trybu ustalania ocen 
 

1. Na wniosek pełnoletniego Ucznia lub Rodzica / Opiekuna prawnego nauczyciel ustnie uzasadnia przydzieloną 
punktację lub wystawioną ocenę. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić 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. 

3. 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. 

4. 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, 
dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian 
wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

5. Sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, w skład 
której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji; 
2) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia 

edukacyjne. 
6. Nauczyciel  prowadzący dane zajęcia edukacyjne w oddziale ucznia, który zdaje egzamin, może być zwolniony 

z udziału w pracach komisji lub z pełnienia funkcji egzaminatora na egzaminie sprawdzającym na własną 
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych musi być zgodny z kryteriami wymagań na ocenę, 
którą chce uzyskać uczeń i obejmuje materiał nauczania przewidziany programem w danej klasie za okres 
całego roku. Sprawdzian przygotowuje nauczyciel uczący danego ucznia i konsultuje zadania z 
przewodniczącym zespołu przedmiotowego i innym nauczycielem zespołu przedmiotowego lub innym 
nauczycielem uczącym pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

8. Ustalona przez komisję, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, 
z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 44zb, z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z 
zastrzeżeniem art. 44m ust. 1. 

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych,  
2) imiona i nazwiska nauczycieli 

przeprowadzających egzamin,  
3) imię i nazwisko ucznia,  
4) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 
5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne  
6) ustaloną ocenę.  

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
 



REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIA W PZS4 ROK SZKOLNY 2022/2023 

  
 

Strona 10 z 10 
 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

11. Przepisy stosuje się odpowiednio 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 jest ostateczna. 

 


