
SYSTEM OCENIANIA – PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

1) prace klasowe („PK”): uczeń powinien być zapoznany z zakresem pracy klasowej z danych zajęć 
edukacyjnych i poinformowany o terminie jego przeprowadzenia z wyprzedzeniem co najmniej 
dwutygodniowym. 
 
2) sprawdziany wiadomości ( „S”): uczeń powinien być zapoznany z zakresem sprawdzianu 
wiadomości z danych zajęć edukacyjnych i poinformowany o dokładnym terminie jego 
przeprowadzenia z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym. 
 
3) kartkówki (do 15 min) („K”): nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia w tej formie sprawdzianu 
wiadomości bez uprzedzenia uczniów; nie mogą one obejmować jednak materiału szerszego niż 
z trzech ostatnich lekcji. 
 
4) odpowiedzi ustne („O”): uczeń nie może otrzymać dziennie więcej niż jedną ocenę 
niedostateczną z odpowiedzi ustnych na danych zajęciach edukacyjnych. 
 
5) aktywność na zajęciach edukacyjnych („A”): bieżąca aktywność oceniana jest za pomocą plusów 
za aktywność, dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 - 2 lekcje w tygodniu, uzyskanie 
3 plusów równoznaczne jest z oceną bardzo dobrą za aktywność na lekcji, w przypadku 
przedmiotów realizowanych w wymiarze 3 i więcej lekcji w tygodniu na ocenę bardzo dobrą należy 
uzyskać 5 plusów (zgromadzoną niepełną ilość plusów na koniec okresu nauczyciel może zamienić 
na ocenę). 
 
6) zadanie domowe („ZD”): uczeń, który nie odrobił zadania domowego otrzymuje do dziennika 
wpis bo. 
 
7) wykonywanie zadań na lekcji („ZL”): bieżąca praca na lekcji polegającą m. in. na wykonywaniu 
zadań projektowych, ćwiczeń lub zadań praktycznych. 
 
8) projekt („P”) 
 
Każdą kategorię oceny z punktów od 1 do 8 nauczyciel opisuje w e-dzienniku podając zakres 
ocenianego materiału. 

Szczegółowe zasady oceniania  
 

Waga ocen cząstkowych -  skala: 
sposoby (metody oceny) waga oceny 

prace klasowe 6 
sprawdziany 4 
kartkówki* od 2 do 3 
odpowiedzi ustne* od 2 do 3 
aktywność na lekcji 1 
zadanie domowe* od 1 do 3 
wykonywanie zadań na lekcji 2 
projekt * od 4 do 5 
*Nauczyciel informuje każdorazowo uczniów o zastosowanej wadze oceny. 

 

Przelicznik punktowej skali ocen na oceny cząstkowe  
dla przedmiotów ogólnokształcących: 

0% ≤ procent < 20% Ocena 1 
20% ≤ procent < 30% Ocena 1+ 
30% ≤ procent < 35% Ocena 2- 
35% ≤ procent < 45% Ocena 2 
45% ≤ procent < 50% Ocena 2+ 
50% ≤ procent < 55% Ocena 3- 
55% ≤ procent < 65% Ocena 3 
65% ≤ procent < 70% Ocena 3+ 
70% ≤ procent < 75% Ocena 4- 
75% ≤ procent < 85% Ocena 4 
85% ≤ procent < 90% Ocena 4+ 
90% ≤ procent < 92% Ocena 5- 
92% ≤ procent < 96% Ocena 5 
96% ≤ procent < 98% Ocena 5+ 

98% ≤ procent ≤ 100% Ocena 6 
 

Przelicznik skali ocen na oceny śródroczne i roczne: 

ocena śródroczna/roczna średnia ważona ocen 
Celujący 5,70 ≤ średnia ≤ 6,00 

Bardzo dobry 4,70 ≤ średnia < 5,70 
Dobry 3,70 ≤ średnia < 4,70 

Dostateczny 2,70 ≤ średnia < 3,70 
Dopuszczający 1,70 ≤ średnia < 2,70 
Niedostateczny średnia < 1,70 

 

 Ocenę roczną ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ze średnich 
ważonych ocen cząstkowych  (jeżeli uczeń  nie ma „bo” – braku oceny) za I i II 
okres. Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny rocznej jest 
otrzymanie co najmniej oceny dopuszczającej z każdego okresu.  

 Ocena śródroczna nie odpowiada średniej ważonej ocen przedmiotowych 
w przypadku, gdy uczeń nie przystąpi do wszystkich obowiązkowych 
sprawdzianów i prac klasowych w danym okresie klasyfikacyjnym. W takim 
przypadku o ostatecznej ocenie klasyfikacyjnej decyduje nauczyciel.  

 Nauczyciel ma prawo podnieść ocenę roczną, do poziomu oceny dopuszczającej, 
uwzględniając zaangażowanie i systematyczność ucznia w pracy na lekcjach oraz 
indywidualne możliwości ucznia objętego pomocą psychologiczno – 
pedagogiczną. 

 Każdy uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania ocen, wyłącznie ze 
sprawdzianów i prac klasowych w terminie dwóch tygodni od dnia ich oddania 
przez nauczyciela. Jeżeli uczeń otrzyma ocenę wyższą od poprawianej wpisuje się 
ją do dziennika z tą samą wagą w miejsce oceny poprawianej. 
 



SYSTEM OCENIANIA – PRZEDMIOTY ZAWODOWE 

1) prace klasowe („PK”): uczeń powinien być zapoznany z zakresem pracy klasowej z danych zajęć 
edukacyjnych i poinformowany o terminie jego przeprowadzenia z wyprzedzeniem co najmniej 
dwutygodniowym. 
 
2) sprawdziany wiadomości ( „S”): uczeń powinien być zapoznany z zakresem sprawdzianu 
wiadomości z danych zajęć edukacyjnych i poinformowany o dokładnym terminie jego 
przeprowadzenia z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym. 
 
3) kartkówki (do 15 min) („K”): nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia w tej formie sprawdzianu 
wiadomości bez uprzedzenia uczniów; nie mogą one obejmować jednak materiału szerszego niż 
z trzech ostatnich lekcji. 
 
4) odpowiedzi ustne („O”): uczeń nie może otrzymać dziennie więcej niż jedną ocenę 
niedostateczną z odpowiedzi ustnych na danych zajęciach edukacyjnych. 
 
5) aktywność na zajęciach edukacyjnych („A”): bieżąca aktywność oceniana jest za pomocą plusów 
za aktywność, dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 - 2 lekcje w tygodniu, uzyskanie 
3 plusów równoznaczne jest z oceną bardzo dobrą za aktywność na lekcji, w przypadku 
przedmiotów realizowanych w wymiarze 3 i więcej lekcji w tygodniu na ocenę bardzo dobrą należy 
uzyskać 5 plusów (zgromadzoną niepełną ilość plusów na koniec okresu nauczyciel może zamienić 
na ocenę). 
 
6) zadanie domowe („ZD”): uczeń, który nie odrobił zadania domowego otrzymuje do dziennika 
wpis bo. 
 
7) wykonywanie zadań na lekcji („ZL”): bieżąca praca na lekcji polegającą m. in. na wykonywaniu 
zadań projektowych, ćwiczeń lub zadań praktycznych. 
 
8) projekt („P”) 
 
  
Każdą kategorię oceny z punktów od 1 do 8 nauczyciel opisuje w e-dzienniku podając zakres 
ocenianego materiału. 

Szczegółowe zasady oceniania  
 

Waga ocen cząstkowych -  skala: 
sposoby (metody oceny) waga oceny 

prace klasowe 6 
sprawdziany 4 
kartkówki* od 2 do 3 
odpowiedzi ustne* od 2 do 3 
aktywność na lekcji 1 
zadanie domowe* od 1 do 3 
wykonywanie zadań na lekcji 2 
projekt * od 4 do 5 
*Nauczyciel informuje każdorazowo uczniów o zastosowanej wadze oceny. 

 
Przelicznik punktowej skali ocen na oceny cząstkowe  

dla przedmiotów zawodowych: 
0% ≤ procent < 35% Ocena 1 

35% ≤ procent < 45% Ocena 1+ 
45% ≤ procent < 50% Ocena 2- 
50% ≤ procent < 55% Ocena 2 
55% ≤ procent < 57% Ocena 2+ 
57% ≤ procent < 60% Ocena 3- 
60% ≤ procent < 70% Ocena 3 
70% ≤ procent < 74% Ocena 3+ 
74% ≤ procent < 78% Ocena 4- 
78% ≤ procent < 84% Ocena 4 
84% ≤ procent < 87% Ocena 4+ 
87% ≤ procent < 90% Ocena 5- 
90% ≤ procent < 96% Ocena 5 
96% ≤ procent < 98% Ocena 5+ 

98% ≤ procent ≤ 100% Ocena 6 
 

 

Przelicznik skali ocen na oceny śródroczne i roczne: 
ocena śródroczna/roczna średnia ważona ocen 

Celujący 5,70 ≤ średnia ≤ 6,00 
Bardzo dobry 4,70 ≤ średnia < 5,70 

Dobry 3,70 ≤ średnia < 4,70 
Dostateczny 2,70 ≤ średnia < 3,70 

Dopuszczający 1,70 ≤ średnia < 2,70 
Niedostateczny średnia < 1,70 

 

 Ocenę roczną ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ze średnich 
ważonych ocen cząstkowych  (jeżeli uczeń  nie ma „bo” – braku oceny) za I i II 
okres. Warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnej oceny rocznej jest 
otrzymanie co najmniej oceny dopuszczającej z każdego okresu.  

 Ocena śródroczna nie odpowiada średniej ważonej ocen przedmiotowych 
w przypadku, gdy uczeń nie przystąpi do wszystkich obowiązkowych 
sprawdzianów i prac klasowych w danym okresie klasyfikacyjnym. W takim 
przypadku o ostatecznej ocenie klasyfikacyjnej decyduje nauczyciel.  

 Nauczyciel ma prawo podnieść ocenę roczną, do poziomu oceny dopuszczającej, 
uwzględniając zaangażowanie i systematyczność ucznia w pracy na lekcjach oraz 
indywidualne możliwości ucznia objętego pomocą psychologiczno – 
pedagogiczną. 

 Każdy uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania ocen, wyłącznie ze 
sprawdzianów i prac klasowych w terminie dwóch tygodni od dnia ich oddania 
przez nauczyciela. Jeżeli uczeń otrzyma ocenę wyższą od poprawianej wpisuje się 
ją do dziennika z tą samą wagą w miejsce oceny poprawianej. 



SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 

Stan wyjściowy na każde półrocze wynosi 100 punktów. 
 Punkty dodatnie przyznawane są uczniom według następujących kryteriów: 
konkurs szkolny (np. zawody sportowe i inne)  +10 
konkurs międzyszkolny (np. zawody sportowe i inne) +20 
imprezy szkolne +10 
imprezy klasowe +10 
pełnione funkcje w klasie, szkole +20 
brak godzin nieusprawiedliwionych – przyznawane jednorazowo, pod koniec  
każdego okresu 

+20 

praca na rzecz klasy i szkoły, m. in. wolontariat, akcje charytatywne, pomoc koleżeńska, 
praca na rzecz szkoły 

+10 

systematyczne uczęszczanie na zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne – przyznawane 
jednorazowo, pod koniec każdego okresu za każdy rodzaj zajęć osobno +10 

uczniom zakwaterowanym w internacie szkolnym raz na koniec każdego okresu 
doliczane są punkty za zachowanie w internacie:                                             - wzorowe 
                                                                                                                                   - bardzo dobre 

+20 
+15 

punkty do dyspozycji wychowawcy (postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w 
pracę nad sobą, kultura osobista, odpowiedni wygląd i ubiór, bieżące usprawiedliwianie 
nieobecności, odpowiednie przeciwstawianie się aktom wandalizmu i agresji, 
aktywność szkolna i pozaszkolna) – przyznawane jednorazowo, pod koniec każdego 
okresu 

do + 30 

 

 Punkty ujemne przyznawane są uczniom według następujących kryteriów: 
liczba godzin nieusprawiedliwionych: od 3 – 15 przyznawane jednorazowo, na koniec każdego miesiąca - 10 
liczba godzin nieusprawiedliwionych do 30 – przyznawane jednorazowo, na koniec każdego miesiąca  - 20 
liczba godzin nieusprawiedliwionych do 50 – przyznawane jednorazowo, na koniec każdego miesiąca  

- 1 za każdą kolejną godzinę 
- 50 

liczba spóźnień do 10 – przyznawane jednorazowo, na koniec każdego miesiąca  
wskazane punkty dotyczą  każdego kolejnego spóźnienia 

- 1 

picie alkoholu, używanie środków psychoaktywnych do - 50 
naganne zachowanie: palenie papierosów, samowolne opuszczanie terenu szkoły, 
niewykonanie polecenia nauczyciela, pozostawanie w okryciu wierzchnim w trakcie 
zajęć, aroganckie odpowiedzi, wulgarne słownictwo, niszczenie mienia i sprzętu, 
używanie na lekcji telefonu komórkowego i urządzeń elektronicznych, jedzenie na 
lekcjach, picie napoi z wyjątkiem wody, itp. 

do -20 

oszukiwanie nauczyciela, w tym „ściąganie”  do  -50 
kradzież, wyłudzanie, fałszowanie dokumentów  do -100 
chuligański wybryk  do -100 
bierne uczestnictwo w aktach agresji i przemocy  do  -50 
cyberprzemoc, przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, fotografowanie lub filmowanie 
zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody  

od -50 
do -100 

uczniom zakwaterowanym w internacie szkolnym raz na koniec każdego okresu 
doliczane są punkty za zachowanie w internacie:                                     -  nieodpowiednie 
                                                                                                                            - naganne 

 
-30 
-50 

punkty do dyspozycji wychowawcy (inne negatywne zachowania nieujęte w 
poprzednich punktach, w tym niewłaściwy ubiór) – przyznawane jednorazowo, pod 
koniec każdego okresu do  

do -30 

 
Obowiązkiem każdego nauczyciela/wychowawcy jest systematyczne 
dokonywanie wpisów do e-dziennika, wpis obejmuje:  
a) liczbę punktów 
b) uzasadnienie przyznania punktów dodatnich lub uzasadnienie przyznania 
punktów ujemnych. 

Zachowanie Liczba uzyskanych punktów 
wzorowe od 200 pkt. 

bardzo dobre od 150 do 199 pkt. 
dobre od 100 do 149 pkt. 

poprawne od 70 do 99 pkt. 
nieodpowiednie od 40 do 69 pkt. 

naganne Poniżej 40 pkt. 
 

 Wychowawca w ciągu okresu wystawia w dzienniku elektronicznym ocenę 
zachowania na bieżąco i systematycznie (co najmniej 3 oceny cząstkowe 
w ciągu okresu wynikające z uzyskanych w danym momencie punktów 
z zachowania). 

 
 Uczeń, który uzyska 20 punktów ujemnych w ciągu jednego okresu, 

niezależnie od ilości zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny 
wzorowej zachowania w danym okresie.  

 Uczeń, który uzyska 25 punktów ujemnych w ciągu jednego okresu, 
niezależnie od ilości zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny 
bardzo dobrej zachowania w danym okresie.  

 Uczeń, który otrzyma naganę wychowawcy, naganę dyrektora szkoły, 
niezależnie od ilości zdobytych punktów dodatnich, nie może otrzymać 
wyższej niż ocena poprawna zachowania w danym okresie. 

 W uzasadnionych przypadkach wychowawca ma prawo podnieść ocenę 
roczną, uwzględniając indywidualne możliwości ucznia.  
 

 Liczbę punktów do wystawienia oceny rocznej ustala się na podstawie 
średniej liczby punktów za pierwszy i drugi okres. 


