








 11.  Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  Uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  z 
 obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  co  najmniej  4,75  oraz  co 
 najmniej  bardzo  dobrą  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy 
 programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 12.  Laureat  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim  oraz  laureat  lub 
 finalista  ogólnopolskiej  olimpiady  przedmiotowej  otrzymuje  z  danych  zajęć  edukacyjnych  najwyższą 
 pozytywną  roczną  ocenę  klasyfikacyjną.  Uczeń,  który  tytuł  laureata  konkursu  przedmiotowego  o 
 zasięgu  wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim  lub  tytuł  laureata  lub  finalisty  ogólnopolskiej  olimpiady 
 przedmiotowej  uzyskał  po  ustaleniu  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych,  otrzymuje  z 
 tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 § 3 ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW O USTALONYCH 
 OCENACH SEMESTRALNYCH I ROCZNYCH 

 1.  Rok  szkolny  podzielony  jest  na  2  semestry.  Uczniowie  klasyfikowani  są  2  razy  w  ciągu  roku,  tj.  po  I 
 semestrze (styczeń) i na koniec roku szkolnego (czerwiec). 

 2.  Dodatkowo  w  liceum  przeprowadza  się  2  razy  w  ciągu  roku  szkolnego  śródsemestralne  ocenianie 
 postępów uczniów - tak zwany ranking. 

 3.  Na  miesiąc  przed  klasyfikacyjnym,  semestralnym  i  rocznym,  posiedzeniem  Rady  Pedagogicznej 
 Nauczyciele  zobowiązani  są  podać  Wychowawcy  klasy  wykaz  uczniów,  którym  grozi  ocena 
 niedostateczna  z  przedmiotu  lub  nieklasyfikowanie.  Informację  tę  Wychowawca  wpisuje  do 
 e-dziennika oraz informuje zainteresowanych uczniów oraz ich Rodziców. 

 4.  Nie  później  niż  na  2  tygodnie  przed  roczną  klasyfikacyjną  Radą  Pedagogiczną  Uczniowie  i  Rodzice  są 
 informowani  przez  e-dziennik  o  przewidywanych  rocznych  ocenach  z  zajęć  edukacyjnych 
 oraz o przewidywanej rocznej ocenie z zachowania. 

 § 4 ZASADY KLASYFIKACJI I PROMOWANIA 

 1.  Uczeń  klasy  I–III  szkoły  podstawowej  otrzymuje  w  każdym  roku  szkolnym  promocję  do  klasy 
 programowo wyższej jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

 2.  W  wyjątkowych  przypadkach,  jeżeli  Uczeń  nie  opanował  wymagań  zawartych  w  podstawie 
 programowej  oraz  realizowanym  w  języku  angielskim  programie  nauczania  PYP,  Rada  Pedagogiczna 
 może  postanowić  o  powtarzaniu  klasy  przez  Ucznia  klasy  I–III  szkoły  podstawowej,  na  wniosek 
 Wychowawcy  oddziału  po  zasięgnięciu  opinii  Rodziców  Ucznia  lub  na  wniosek  Rodziców  Ucznia  po 
 zasięgnięciu opinii Wychowawcy oddziału. 

 3.  Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej  Uczeń  otrzymuje  w  każdym  roku  szkolnym  promocję  do 
 klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  otrzymał  roczne 
 pozytywne oceny klasyfikacyjne, przez co należy rozumieć oceny opisane w § 1 ust. 8 pkt a-e. 

 4.  Uczeń  liceum  otrzymuje  w  każdym  roku  szkolnym  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  ze 
 wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  otrzymał  roczne  pozytywne  oceny  klasyfikacyjne,  przez 
 co należy rozumieć oceny opisane w § 1 ust. 8 pkt a-e, z zastrzeżeniem punktu 5. 

 5.  Pod  koniec  roku  szkolnego  Uczeń  klasy  drugiej  Liceum  (HS2)  przystępuje  do  obowiązkowego 
 wewnętrznego  egzaminu  z  języka  angielskiego,  mającego  na  celu  sprawdzenie  kompetencji  językowych 
 ucznia,  niezbędnych  do  kontynuowania  nauki  w  klasach  IB  DP  (DP1-DP2).  Warunkiem  rozpoczęcia 
 przez  Ucznia  nauki  w  IB  DP  jest  uzyskanie  z  powyższego  egzaminu  wyniku  wynoszącego  co  najmniej 
 75%.  W  szczególnych  przypadkach  Dyrektor  może  uznać,  że  Uczeń  może  kontynuować  naukę  w  IB  DP 
 mimo nieuzyskania z powyższego egzaminu wyniku 75%. 

 6.  Uczeń kończy szkołę podstawową lub liceum, jeżeli: 



 a.  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  otrzymał  ze  wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych 
 pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne 

 b.  w przypadku szkoły podstawowej, przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty 
 7.  Uczeń  szkoły  podstawowej,  który  nie  spełnił  warunków,  o  których  mowa  w  punkcie  6  powtarza 

 ostatnią  klasę  szkoły  podstawowej  i  przystępuje  w  roku  szkolnym,  w  którym  powtarza  tę  klasę  do 
 egzaminu ósmoklasisty. 

 8.  Uczeń  liceum,  który  nie  spełnił  warunków  o  których  mowa  w  punkcie  6a.  powtarza  ostatnią  klasę 
 szkoły licealnej. 

 § 5 ZASADY ODWOŁYWANIA SIĘ OD USTALONYCH OCEN 

 1.  Ustalona  przez  Nauczyciela  niedostateczna  ocena  końcowa  może  być  zmieniona  tylko  w  wyniku 
 egzaminu poprawkowego. 

 2.  Jeżeli  Uczeń  nie  jest  klasyfikowany  i  brak  jest  podstaw  do  ustalenia  oceny  klasyfikacyjnej  z  powodu 
 usprawiedliwionych  nieobecności  (przekroczenie  połowy  czasu  przeznaczonego  na  zajęcia),  wówczas 
 może  on  zdawać  egzamin  klasyfikacyjny,  jeżeli  wcześniej  wraz  z  Rodzicami  złożył  u  Dyrektora  wniosek  o 
 przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. 

 3.  Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  nieusprawiedliwionych  nieobecności  może  zdawać  egzamin 
 klasyfikacyjny  za  zgodą  Rady  Pedagogicznej,  jeżeli  wcześniej  wraz  z  Rodzicami  złożył  u  Dyrektora 
 wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. 

 4.  Wniosek  o  przeprowadzenie  egzaminu  klasyfikacyjnego  musi  być  umotywowany  (np.  zwolnieniem 
 lekarskim) i złożony na piśmie nie później niż na tydzień przed końcem zajęć dydaktycznych. 

 5.  Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  Uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  ocenę 
 niedostateczną  z  jednych  albo  dwóch  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  może  zdawać  egzamin 
 poprawkowy z tych zajęć. 

 6.  Uczeń  lub  jego  Rodzice  mogą  zgłosić  zastrzeżenia  do  Dyrektora,  jeżeli  uznają,  że  semestralna  lub 
 roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została 
 ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny.  Zastrzeżenia  mogą  być 
 zgłoszone  w  terminie  7  dni  od  dnia  zakończenia  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  w  trybie 
 przewidzianym  przez  rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  warunków  i  sposobu 
 oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania  egzaminów  w 
 szkołach publicznych. 

 7.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  semestralna  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub 
 roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi 
 trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, która: 

 a.  w  przypadku  semestralnej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych 
 przeprowadza  egzamin  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  semestralną  lub  roczną  ocenę 
 klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych 

 b.  w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną 
 zachowania  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów.  W  przypadku  równej  liczby 
 głosów decyduje głos przewodniczącego komisji 

 8.  Egzamin,  o  którym  mowa  w  punkcie  7,  przeprowadza  się  nie  później  niż  w  terminie  5  dni  od  dnia 
 zgłoszenia zastrzeżeń. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego Rodzicami. 

 9.  Warunki  przeprowadzenia  omawianego  powyżej  egzaminu  opisuje  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji 
 Narodowej  w  sprawie  warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i 
 słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 



 ROZDZIAŁ II 
 EGZAMINY POPRAWKOWE I KLASYFIKACYJNE 

 § 1 TRYB I ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH 

 1.  Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać  egzamin 
 klasyfikacyjny. 

 2.  Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  nieusprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać  egzamin 
 klasyfikacyjny wyłącznie za zgodą Rady Pedagogicznej. 

 3.  Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  się  nie  później  niż  w  dniu  poprzedzającym  dzień  zakończenia 
 rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Informację o terminie otrzymuje Uczeń i Rodzic. 

 4.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
 5.  Egzamin  klasyfikacyjny  z  plastyki,  muzyki,  techniki,  informatyki  i  wychowania  fizycznego  ma  przede 

 wszystkim formę zadań praktycznych. 
 6.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, w której skład wchodzą: 

 a.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji 
 b.  Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

 7.  Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający: 
 a.  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin 
 b.  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin 
 c.  termin egzaminu 
 d.  imię i nazwisko Ucznia 
 e.  zadania egzaminacyjne 
 f.  ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

 8.  Do  protokołu  dołącza  się  odpowiednio  pisemne  prace  Ucznia,  zwięzłą  informację  o  ustnych 
 odpowiedziach  Ucznia  i  zwięzłą  informację  o  wykonaniu  przez  Ucznia  zadania  praktycznego.  Protokół 
 stanowi załącznik do arkusza ocen Ucznia. 

 9.  Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 
 10.  Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu  klasyfikacyjnego  w  terminie 

 ustalonym,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie  wyznaczonym  przez  Dyrektora  i  za 
 zgodą Rady Pedagogicznej. 

 11.  Dokumentami usprawiedliwiającymi nieobecność Ucznia na egzaminie klasyfikacyjnym są: 
 a.  zwolnienie lekarskie 
 b.  pisemne oświadczenie Rodziców o ważnej przyczynie losowej 

 Wszystkie  dokumenty  należy  złożyć  najpóźniej  dzień  po  terminie  egzaminu.  Po  przeanalizowaniu 
 przyczyn Dyrektor może ponownie wyznaczyć termin i poinformować o tym Ucznia. 

 § 2 TRYB I ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 

 1.  Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  się  na  pisemną,  umotywowaną  prośbę  Ucznia  lub  jego  Rodziców 
 zgłoszoną do Dyrektora. 

 2.  Datę przeprowadzenia egzaminu wyznacza Dyrektor w ostatnim tygodniu wakacji letnich. 
 3.  W  celu  przeprowadzenia  egzaminu  poprawkowego  dyrektor  powołuje  trzyosobową  komisję  w 

 składzie: 



 a.  Dyrektor szkoły lub Nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący komisji 
 b.  Nauczyciel uczący Ucznia danego przedmiotu jako egzaminator 
 c.  Nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji 

 4.  Nauczyciel  uczący  Ucznia  danego  przedmiotu  może  być  zwolniony  na  własną  prośbę  z  udziału  w  pracy 
 komisji  egzaminacyjnej.  Wówczas,  a  także  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  na 
 egzaminatora  powołuje  się  innego  Nauczyciela  tego  samego  przedmiotu  z  tej  lub  innej  szkoły  (w 
 porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły). 

 5.  Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  się  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  z  wyjątkiem  przedmiotów: 
 plastyka,  muzyka,  informatyka,  technika  i  wychowanie  fizyczne,  z  których  egzamin  powinien  być 
 przeprowadzony głównie w formie ćwiczeń praktycznych. 

 6.  Pytania  egzaminacyjne  (ćwiczenia,  zadania  praktyczne)  proponuje  egzaminator,  a  zatwierdza 
 przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. 

 7.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 
 a.  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin 
 b.  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin 
 c.  termin egzaminu 
 d.  imię i nazwisko Ucznia 
 e.  zadania egzaminacyjne 
 f.  ustaloną ocenę egzaminu poprawkowego 

 8.  Do  protokołu  dołącza  się  odpowiednio  pisemne  prace  Ucznia,  zwięzłą  informację  o  ustnych 
 odpowiedziach  Ucznia  i  zwięzłą  informację  o  wykonaniu  przez  Ucznia  zadania  praktycznego.  Protokół 
 stanowi załącznik do arkusza ocen Ucznia. 

 9.  W  przypadku  uzyskania  oceny  niedostatecznej  w  klasyfikacji  końcoworocznej,  Uczeń,  po  złożeniu 
 podania do Dyrektora, może przystąpić do egzaminu poprawkowego, jedynie na ocenę dopuszczającą. 

 10.  Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego,  nie  otrzymuje  promocji  i  może  w  wyjątkowych 
 wypadkach  powtarzać  klasę.  Na  powtarzanie  klasy  zgodę  wyraża  Dyrektor  po  zasięgnięciu  opinii  Rady 
 Pedagogicznej. 

 11.  Uczeń,  który  z  udokumentowanych  przyczyn  losowych  nie  mógł  w  wyznaczonym  terminie  przystąpić 
 do  egzaminu  poprawkowego,  może  przystąpić  do  niego  w  innym  terminie  określonym  przez  dyrektora 
 szkoły i za zgodą Rady Pedagogicznej. 

 12.  Dokumentami usprawiedliwiającymi nieobecność Ucznia na egzaminie poprawkowym są: 
 a.  zwolnienie lekarskie 
 b.  pisemne oświadczenie Rodziców o ważnej przyczynie losowej 

 Wszystkie  dokumenty  należy  złożyć  najpóźniej  dzień  po  terminie  egzaminu.  Po  przeanalizowaniu 
 przyczyn Dyrektor może ponownie wyznaczyć termin i poinformować  o tym Ucznia. 

 ROZDZIAŁ III 
 OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW 

 § 1 USTALENIA OGÓLNE 

 1.  Ocena  zachowania  Ucznia  wyraża  opinię  o  spełnianiu  przez  niego  obowiązków  szkolnych,  jego  kulturze 
 osobistej, postawie wobec kolegów, Pracowników Szkoły i innych osób. 

 2.  Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania. 



 3.  Zachowanie Ucznia ocenia się następująco: 

 WZOROWE  wz. 
 BARDZO DOBRE  bdb. 

 DOBRE  db. 
 POPRAWNE  pop. 

 NIEODPOWIEDNIE  ndp. 
 NAGANNE  nag. 

 4.  Oceną wyjściową z zachowania jest ocena dobra. 
 5.  Liczba  godzin  nieobecności  nieusprawiedliwionych  jest  traktowana  jako  jedno  z  kryteriów  oceny 

 zachowania Ucznia. 

 § 2 ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA 

 1.  Na  pierwszej  lekcji  wychowawczej  Wychowawca  klasy  zapoznaje  uczniów  ze  szczegółowymi  kryteriami 
 oceniania zachowania, odnotowując to w dzienniku lekcyjnym. 

 2.  Wychowawca  klasy  ustala  ocenę  z  zachowania  Ucznia  w  terminie  określonym  przez  Dyrektora  Szkoły. 
 Przy ustalaniu oceny z zachowania Wychowawca kieruje się: 

 a.  opinią Nauczycieli przedmiotów i propozycją ich oceny 
 b.  opinią zespołu klasowego (rówieśników) 
 c.  samooceną Ucznia 

 3.  Oceny  z  zachowania  ustalone  za  ostatni  okres  roku  szkolnego  są  ocenami  uwzględniającymi 
 zachowanie Ucznia w poprzednim okresie. 

 4.  O  niewłaściwym  zachowaniu  Ucznia  Rodzice  informowani  są  na  bieżąco  wpisem  do  dzienniczka, 
 e-dziennika  lub  telefonicznie.  Rodzice  zobowiązani  są  do  osobistego  kontaktu  z  Wychowawcą  lub 
 Dyrektorem w celu wyjaśnienia okoliczności niewłaściwego zachowania. 

 5.  Ustalona ocena z zachowania nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

 § 3 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIA 

 1.  Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia następujące obszary: 
 a.  wywiązywanie  się  z  obowiązków  Ucznia:  (m.in.  stosunek  do  nauki,  przestrzeganie  przepisów 

 obowiązujących  na  terenie  szkoły  dotyczących  np.  mundurków,  urządzeń  elektronicznych, 
 punktualność,  terminowość,  wywiązywanie  się  i  sposób  wykonania  powierzonych  zadań  i 
 obowiązków) 

 b.  postępowanie  zgodne  z  dobrem  szkolnej  społeczności  (m.in.  dbałość  o  wizerunek  Szkoły, 
 godne  reprezentowanie  Szkoły  w  różnych  wydarzeniach  szkolnych  i  pozaszkolnych, 
 zaangażowanie w życie klasy i Szkoły, dbałość o mienie Szkoły) 

 c.  dbałość  o  bezpieczeństwo  i  zdrowie  własne  oraz  innych  uczniów  (m.in.  przeciwstawianie  się 
 przemocy, agresji fizycznej i werbalnej) 

 d.  godne  i  kulturalne  zachowanie  się  w  Szkole  i  poza  nią  (m.in.  uczciwość  uczniowska,  kultura 
 języka i słowa) 

 e.  dbanie  o  globalne  bezpieczeństwo  w  sieci  internetowej,  bezpieczne  korzystanie  z  internetu  i 
 telefonów  komórkowych,  pozbawione  stosowania  aktów  cyberprzemocy  rówieśniczej  oraz 
 przestrzeganie zasad kulturalnego komunikowania się przez e-dziennik oraz szkolny e-mail 



 f.  szanowanie  cudzych  poglądów,  cudzej  własności,  tolerancja  i  szacunek  okazywany  zarówno 
 rówieśnikom jak i Pracownikom Szkoły 

 2.  Istotnym  kryterium  branym  pod  uwagę  przy  wystawianiu  oceny  z  zachowania  jest  liczba 
 nieusprawiedliwionych  godzin  (0-2  godzin  nieusprawiedliwionych  -  ocena  wzorowa;  3-5  godzin 
 nieusprawiedliwionych  -  ocena  bardzo  dobra,  6-10  godzin  nieusprawiedliwionych  -  ocena  dobra,  11-18 
 godzin  nieusprawiedliwionych  -  ocena  poprawna,  powyżej  19  godzin  nieusprawiedliwionych  -  ocena 
 nieodpowiednia lub naganna). Trzy spóźnienia traktuje się jak 1 godzinę nieusprawiedliwioną. 

 3.  Zachowanie  Ucznia,  rażąco  naruszające  normy  moralne  i  zasady  współżycia  społecznego,  powinno 
 spowodować obniżenie końcowej oceny z zachowania (do nagannej włącznie). 

 4.  Jeżeli  Uczeń  popełni  poważne  wykroczenie  w  okresie  pomiędzy  ustaleniem  oceny  z  zachowania  a  jej 
 zatwierdzeniem  przez  Radę  Pedagogiczną,  Wychowawca  klasy  może  ocenę  zmienić  informując  o 
 powyższym fakcie Dyrektora i Radę Pedagogiczną. 

 ROZDZIAŁ IV 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1.  Zmiana Regulaminu Oceniania wymaga formy pisemnej. 
 2.  Regulamin Oceniania wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. 
 3.  Regulamin Oceniania, inne regulaminy, Statut, Polityka Prywatności są zamieszczone na www.isop.pl. 

 P/OP/rev.AZ+AK.08.2022/App.TC.29.08.2022 


