
§ 31a 
 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA, 
 KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA 

(wyciąg ze Statutu) 
 

skreślony 
1. Przepisy ogólne: 
1) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Klasyfikowania i Promowania (WZOKiP) 
regulują: 
a) zasady oceniania bieżącego i śródrocznego; 
b) zasady klasyfikowania; 
c) zasady promowania; 
d) zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych; 
e) zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych; 
f) zasady sprawdzianu wiadomości i umiejętności 
g) warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny z zachowania 

h) zasady klasyfikowania ucznia w przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły 
publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego 
lub innego typu 

2) WZOKiP obowiązuje w Zespole Szkół Technicznych we wszystkich typach szkół 
wymienionych w § 1 ust. 3. 

2. Cele i kryteria WZOKiP 
1) WZOKiP ma na celu: 
a) pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia; 
b) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia; 
c) wdrożenie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny; 
d) nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych 

zachowań w procesie edukacji; 
e) dostarczenie nauczycielom informacji o trudnościach, specjalnych uzdolnieniach  

i o poziomie osiągania założonych celów kształcenia; 
f) informowanie ucznia o poziomie i postępach w nauce; 
g) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia 
2) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
a) ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych – którego zasady określa nauczyciel danego 

przedmiotu z uwzględnieniem WZOKiP;  
b) ocenianie klasyfikacyjne śródroczne, - przeprowadzone w ostatnim tygodniu przed 

posiedzeniem rady klasyfikacyjnej kończącej pierwsze półrocze, jednak nie później 
niż jeden dzień przed Radą 

c) ocenianie klasyfikacyjne – roczne, - które przeprowadza się w ostatnich 10 dniach 
przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej kończącej zajęcia edukacyjne danego roku 
szkolnego, jednak nie później niż trzy dni przed Radą 

d) ocenianie klasyfikacyjne końcowe dla uczniów klas programowo najwyższych – które 
przeprowadza się w ostatnich 10 dniach przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej 
kończącej zajęcia edukacyjne w poszczególnych typach szkół poprzedzających 
egzaminy, jednak nie później niż cztery dni przed Radą 



e) (skreślony) 
f) (skreślony) 
3. W Zespole Szkół Technicznych ustala się następującą skalę bieżących, rocznych  

i końcowych ocen klasyfikacyjnych: 
1) stopień celujący                   - 6,  
2) stopień bardzo dobry           - 5,  
3) stopień dobry                       - 4,  
4) stopień dostateczny             - 3,  
5) stopień dopuszczający         - 2, 
6) stopień niedostateczny         - 1.  
3a Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o 
których mowa w ust. 3 pkt 1-5 
3b Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa  
w ust.3 pkt 6 
4. Ustala się następujące kryteria stopni: 
1) stopień celujący - otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności znacznie 

wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i 
twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz sprawnie posługuje się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu 
programu nauczania danej klasy, stosuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania 
wykraczające poza program; 

2) stopień bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i 
umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie oraz sprawnie 
posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie z zakresu teorii i 
praktyki ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

3) stopień dobry - otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych 
programem nauczania w danej klasie, a opanował je na poziomie wymagań 
zawartych w podstawie programowej z danego przedmiotu oraz poprawnie stosuje 
nabyte wiadomości 
 w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych i praktycznych; 

4) stopień dostateczny - otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 
określone programem nauczania danej klasy na poziomie nie przekraczającym 
wymagań zawartych w podstawie programowej z danego przedmiotu oraz rozwiązuje 
i wykorzystuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności; 

5) stopień dopuszczający - otrzymuje uczeń), który ma braki w opanowaniu 
podstawowych wiadomości i umiejętności dla danego kierunku kształcenia, ale braki 
te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 
przedmiotu w dalszej nauce oraz rozwiązuje (wykorzystuje) zadania teoretyczne i 
praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności; 

6) stopień niedostateczny - otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych 
wiadomości  
i umiejętności dla danego kierunku kształcenia, a braki w wiadomościach 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu oraz nie jest w stanie 
rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

5. Ocena z pracy pisemnej wystawiana jest na podstawie procentowej zawartości 
poprawnych odpowiedzi według następującej skali: 
od 0 do 39 procent uzyskanych punktów -ocena niedostateczna 
od 40 do 49 procent uzyskanych punktów -ocena dopuszczająca 



od 50 do 69 procent uzyskanych punktów -ocena dostateczna 
od 70 do 84 procent uzyskanych punktów -ocena dobra 
od 85 do 95 procent uzyskanych punktów -ocena bardzo dobra 
powyżej 95 procent uzyskanych punktów- ocena celująca 
Przy ustalaniu ocen bieżących (cząstkowych) dopuszcza się rozszerzenie skali ocen 
określonych w ust. 3 o „ + ” i „ - ”. 

6. Zasady wpisywania ocen klasyfikacyjnych do dokumentacji pedagogicznej: 
1) Oceny klasyfikacyjne ustalone według skali określonej w ust. 3 wpisuje się do 

dokumentacji pedagogicznej takich jak: e-dziennik, arkusze ocen według 
następujących zasad: 

a) do e-dziennika– oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne oraz oceny z zachowania 
w pełnym brzmieniu 

b) do arkusza ocen –oceny roczne na podstawie wpisów w e-dzienniku, protokołach 
egzaminów, o których mowa w ust 2 punkt 2), końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej oraz oceny klasyfikacyjne, 
których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych oraz roczna ocena 
klasyfikacyjne zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. Oceny wpisuje 
się w pełnym brzmieniu w jednej linijce. W rubrykach nie wypełnionych wpisuje się 
poziomą kreskę. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje się 
wyraz „zwolniony” 

2) Wpisu ocen klasyfikacyjnych w e-dzienniku dokonuje nauczyciel uczący dany 
przedmiot, w arkuszu ocen – wychowawca klasy. 

3) Odnośnie oceniania i dokumentacji z praktycznej nauki zawodu postanawia się co 
następuje: 

a) praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie praktyk zawodowych i zajęć 
praktycznych, 

b) ocenę śródroczną i roczną z zajęć praktycznych organizowanych w podmiotach 
wymienionych w § 17 ust. 3 za wyjątkiem pracodawców wpisują do e-dziennika 
nauczyciel uczący. 

c) ocenę i roczną z zajęć praktycznych organizowanych u pracodawcy wystawia 
wychowawca na podstawie dokumentacji przekazanej przez pracodawcę, u którego 
odbywały się te zajęcia. 

d) oceny, o których mowa w podpunkcie b) i c) są ostateczne, z zastrzeżeniem ust. 22c 
e) (skreślony) 
7. 1) W dokumentacji pedagogicznej zabrania się stawiania: kropek, wykrzykników, 

znaków zapytania oraz innych symboli i znaków graficznych.  
2) (skreślony) 
3) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 
7 a) Ocenianie bieżące może obejmować następujące formy sprawdzania wiedzy: 
odpowiedzi ustne (nie więcej niż z trzech ostatnich lekcji), prace klasowe z co najmniej 
jednego działu tematycznego, aktywność, niezapowiedziane kartkówki z ostatniej lekcji, 
zapowiedziane kartkówki z trzech ostatnich lekcji, projekty, wypracowania, referaty, 
rozwiązywanie zadań i ćwiczeń na lekcji, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, prace 
domowe wykonane w formie rysunków technicznych lub inne, zeszyty przedmiotowe, 
ćwiczenia w zeszytach ćwiczeniowych, udział z konkursach, olimpiadach 
przedmiotowych, udział w zawodach sportowych. 



Poszczególnym formom aktywności ucznia przyporządkowane zostaną 
następujące  wagi: 
olimpiady, konkursy, zawody: etap szkolny-waga1,  
            etap miejski/rejonowy-waga 2,    
                        etap wojewódzki/okręgowy- waga 3,  
         etap ogólnopolski/centralny- waga 4 
prace klasowe, sprawdziany, projekty, sprawozdania, testy- waga 3 
kartkówki, odpowiedzi ustne, wypracowania- waga 2 
prace domowe, praca na lekcji, referaty, inne- waga 1 
 
7b) ilość ocen cząstkowych w semestrze z danego przedmiotu nie powinna być mniejsza 
od podwójnej liczby godzin wynikających z planu nauczania 
7c) ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy 
ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co robi dobrze, co i jak wymaga 
poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć 
7d) Uczeń nieobecny na sprawdzianie otrzymuje w dzienniku elektronicznym wpis 
"nb". Uczeń ma obowiązek napisania zaległego sprawdzianu w terminie 
wyznaczonym przez  nauczyciela. W przypadku uchylania się od pisania 
sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 
7e) Nauczyciel wystawiając ocenę może uwzględnić poniższa zależnością oceny 
rocznej (śródrocznej) od średniej ważonej, jednak to nauczyciel podejmuje 
ostateczną decyzję o ocenie. 
 
średnia ważona jest mniejsza lub równa 1,75- ocena niedostateczna 
średnia ważona jest większa od 1,75, a mniejsza lub równa 2,75- ocena dopuszczająca 
średnia ważona jest większa od 2,75, a mniejsza lub równa 3,75- ocena dostateczna 
średnia ważona jest większa od 3,75, a mniejsza lub równa 4,75- ocena dobra 
średnia ważona jest większa od 4,75, a mniejsza lub równa 5,5- ocena bardzo dobra 
średnia ważona jest większa od 5,5- ocena celująca 

 

35. Zasady ustalania oceny z zachowania: 
35a) Celem oceny zachowania jest: 
1) wpływ na kształtowanie postawy uczniów zgodnie z zasadami współżycia 

społecznego  
i celami wychowawczymi Szkoły; 

2) inspirowanie motywacji do doskonalenia własnego postępowania ucznia; 
3) kształcenie właściwych postaw etyczno-moralnych, wynikających z ogólnie przyjętych 

zasad współżycia w grupie; 
4) indywidualizacji oddziaływań pedagogicznych w odniesieniu do uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 
36. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  
2) promowanie do klasy wyższej lub ukończenie szkoły,  



37. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:  
1) wzorowe  
2) bardzo dobre  
3) dobre  
4) poprawne  
5) nieodpowiednie  
 6) naganne  
 
38. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego (nie później niż do końca września) i 
zapoznaje uczniów oraz ich rodziców  z i kryteriami oceniania zachowania oraz trybie 
odwoływania się od  ustalonej oceny.  

39. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, uwzględniając założenia zawarte w ust. 40 
oraz kryteria przyjęte w ust. 45, jak również ocenę ustaloną przez podmioty, o których 
mowa w § 17 ust. 3, w trakcie realizacji praktycznej nauki zawodu. 
 
39a. Wychowawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z zachowaniem 
ucznia, uwzględniając w szczególności założenia zawarte w ust. 42 oraz kryteria przyjęte 
w ust. 45 

39b. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego na podstawie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, opinii 
poradni pedagogiczno-psychologicznej, w tym poradni specjalistycznej stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić ich wpływ na jego 
postawę. 
 
40. Najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 
wychowawca informuje ucznia o proponowanej ocenie zachowania, a na 7 dni o 
ustalonej. Nauczyciele uczący w danej klasie wpisują na bieżąco (nie później niż tydzień 
po wydarzeniu) informacje o zachowaniu uczniów w e-dzienniku, a wychowawca 
uwzględnia je przy wystawianiu oceny zachowania. Uczeń ma prawo znać odnotowane 
na jego temat uwagi.  

41. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca ustalający 
ocenę zachowania powinien ją uzasadnić ustnie lub pisemnie o czym decydują strony 
zainteresowane  
 
42. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;  
2) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły &32pkt.2  

3) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

4) dbałość o honor i tradycje szkoły;  

5) dbałość o piękno mowy ojczystej;  
6) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;  
7) okazywanie szacunku innym osobom.  
 
43. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę jest ostateczna,             
z zastrzeżeniem ust. 44 
  
44. Do ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania uczeń lub jego rodzice mogą 
zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni od zakończenia zajęć 
dydaktyczno wychowawczych. 



45. Szczegółowe kryteria ocen zachowania:  
1) Przy ustaleniu oceny z zachowania obowiązują kryteria podstawowe i rozszerzone.  
1a) Kryteria podstawowe zakładają: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, przestrzeganie wszystkich postanowień 
statutu szkoły &32pkt.2 

b) prezentowanie nienagannej postawy uczniowskiej, zdyscyplinowanie, 
wykorzystywanie swoich możliwości intelektualnych do pogłębiania wiedzy             
i rozwoju umysłowego, solidne podejście do obowiązków szkolnych, solidne 
przygotowywanie się do lekcji, ćwiczeń, sprawdzianów itp. zachowania 

c) systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, brak nieusprawiedliwionych 
nieobecności w szkole, terminowe usprawiedliwianie nieobecności 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, wypowiadanie się bez wulgaryzmów, nie 
stosowanie żadnych form cyberprzemocy np.: wyśmiewania, publikacji 
kompromitujących materiałów, zastraszania czy poniżania innych osób (uczniów, 
pracowników oraz innych osób przebywających na terenie szkoły)                         
z wykorzystaniem Internetu i innych narzędzi typu elektronicznego  

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: podczas lekcji         
i przerw uczeń jest wrażliwy na potrzeby innych, zapobiega i reaguje wszelkim 
przejawom przemocy wśród społeczności uczniowskiej, nie ulega nałogom (nie 
pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych substancji 
psychoaktywnych) 

f) okazywanie szacunku innym osobom, używanie form grzecznościowych               
w codziennych relacjach z nauczycielami, pracownikami szkoły, koleżankom i 
kolegom, wykazywanie postawy życzliwości i pomocy wobec osób 
niepełnosprawnych lub z dysfunkcjami rozwojowymi oraz wspieranie ich w 
codziennym funkcjonowaniu w środowisku.  

 
 
1b) Kryteria rozszerzone zakładają:  

a) otrzymanie nagrody Dyrektora Szkoły za postawę godną wyróżnienia na forum 
szkoły, działania w szczególny sposób uznane za godne wyróżnienia przez 
dyrekcję, wychowawcę, nauczycieli, pracowników szkoły lub któregoś z organów 
szkoły  

b) honorowe krwiodawstwo  
c) aktywny udział w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole lub                

w środowisku lokalnym zwłaszcza w formie wolontariatu (np. kwesty, zbiórki oraz 
inna pomoc organizowana przez Samorząd Uczniowski, bibliotekę szkolną przy 
współpracy instytucji lokalnych - Caritas, Hospicjum im. ks. Malinowskiego itp.), 
aktywny udział w akcjach związanych z ochroną środowiska przy współpracy z 
zainteresowanymi instytucjami (np. zbiórka zużytych telefonów) 

d) pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły oraz aktywną działalność w agendach 
szkoły np., Samorządzie Uczniowskim szkolnym/klasowym, PCK, LOK 

e) udzielanie pomocy kolegom i koleżankom w nauce 
f) dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez udział w poczcie sztandarowym 
g) aktywny udział w uroczystościach szkolnych, akademiach oraz uroczystościach     

o charakterze  lokalnym, z szacunkiem odnoszenie się do symboli narodowych  
h) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i turniejach wiedzy       

w etapie miejskim (powiatowym) wojewódzkim (okręgowym), rejonowym, 
ogólnopolskim(centralnym) lub sukcesy w turniejach sportowych, zawodach 
sportowych w etapie wojewódzkim (okręgowym), rejonowym, na szczeblach 
ogólnopolskim czy międzynarodowym 

i) uzyskanie 100% frekwencji na zajęciach szkolnych w danym semestrze 
 
1c) W szkole stosuje się następujące zasady wystawiania ocen zachowania: 



a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wzorowo podstawowe i co najmniej 
trzy rozszerzone kryteria oceny zachowania; 
b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który bardzo dobrze spełnia podstawowe 
kryteria zachowania oraz co najmniej dwa z kryteriów rozszerzonych; 
c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń: 

• który spełnia dobrze podstawowe kryteria oceny zachowania, a zastosowane 
wobec niego działania wychowawcze odniosły pozytywny skutek, 

• wobec którego nie zastosowano sankcji przewidzianych statutem szkoły, 
będących w kompetencji dyrekcji szkoły, tj. upomnienia lub nagany, 

• ma nieliczne spóźnienia, lecz nie wynikają one z lekceważącego stosunku do 
obowiązków szkolnych; 

d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
•  w sposób poprawny spełnia podstawowe kryteria oceny zachowania                     

i zastosowane wobec niego środki wychowawcze nie zawsze odnosiły 
oczekiwane rezultaty, 

•  wobec którego nie zastosowano sankcji przewidzianej statutem szkoły, będącej 
w kompetencji dyrekcji szkoły – nagany, 

• ma spóźnienia z powodu lekceważenia obowiązków szkolnych, zdarzają mu się 
nietaktowne zachowania lub zdarzyło się, że nie zapanował nad emocjami, użył 
niekulturalnego słownictwa w rozmowie, ale przemyślał swoje zachowanie i podjął 
kroki w kierunku poprawy; 

e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń: 
• który nie spełnia większości podstawowych kryteriów oceny zachowania i 

zastosowane wobec niego działania wychowawcze nie zawsze odniosły 
oczekiwane rezultaty, 

•  który ma spóźnienia z powodu lekceważenia obowiązków szkolnych, wybiórczo 
uczęszcza na zajęcia (np. ucieka z ostatnich godzin, opuszcza pojedyncze 
lekcje), 

• który bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów w rozmowie, 
• wobec którego zastosowano sankcje przewidziane statutem szkoły, będące 

w kompetencji dyrekcji szkoły – naganę/nagany, ale uczeń zmienił potem swoje 
zachowanie i podjął kroki w kierunku poprawy 
f) ocenę naganną otrzymuje uczeń: 

• który nie spełnia podstawowych kryteriów oceny zachowania i zastosowane 
wobec niego działania wychowawcze nie przynoszą rezultatów, 

• który swoją postawą lub zachowaniem naraził uczniów lub pracowników szkoły na 
niebezpieczeństwo, uszczerbek zdrowia lub utratę życia 

• który wszedł w konflikt z prawem lub dopuścił się któregokolwiek z uchybień: 
świadomie dokonał oszustwa, dopuścił się dyskryminacji wobec innych osób, 
dokonał kradzieży, wymuszenia, pobicia, zastraszenia, zniszczył mienie szkolne     
i nie naprawił szkód, w rażący sposób zhańbił dobre imię szkoły; 

• wobec którego zastosowano sankcje przewidziane statutem szkoły będące          
w kompetencji dyrekcji szkoły – naganę/nagany, a mimo to uczeń nie zmienił 
swojego zachowania i nie podjął kroków w kierunku poprawy. 

2) (skreślony) 
3) (skreślony) 
4) (skreślony) 
5) (skreślony) 
6) Ocenę roczną zachowania ustala się na podstawie ocen zachowania uzyskanych       
w klasyfikacji śródrocznej i za drugi semestr korzystając z poniższego zestawienia:  
a) I i II semestr zachowanie naganne na koniec roku ocena naganna  
b) I i II semestr zachowanie nieodpowiednie na koniec roku ocena nieodpowiednie  



c) I i II semestr zachowanie poprawne na koniec roku ocena poprawne  
d) I i II semestr zachowanie dobre na koniec roku ocena dobre  
e) I i II semestr zachowanie bardzo dobre na koniec roku ocena bardzo dobre  
f) I i II semestr zachowanie wzorowe na koniec roku ocena wzorowe  
g) I semestr naganne a w II nieodpowiednie lub poprawne na koniec roku 
nieodpowiednie  
h) I semestr naganne a w II dobre lub bardzo dobre na koniec roku poprawne  
i) I semestr naganne a w II wzorowe na koniec roku dobre  
j) I semestr nieodpowiednie a w II naganne na koniec roku naganne  
k) I semestr nieodpowiednie a w II poprawne lub dobre na koniec roku poprawne  
l) I semestr nieodpowiednie a w II bardzo dobre lub wzorowe na koniec roku dobre  
m) I semestr poprawne a w II naganne lub nieodpowiednie na koniec roku 
nieodpowiednie  
n) I semestr poprawne a w II dobre, bardzo dobra lub wzorowe na koniec roku dobre  
o) I semestr dobre a w II naganne na koniec roku nieodpowiednie  
p) I semestr dobre a w II nieodpowiednie lub poprawne na koniec roku poprawne  
q) I semestr dobre a w II bardzo dobre lub wzorowe na koniec roku bardzo dobre  
r) I semestr bardzo dobre a w II naganne lub nieodpowiednie na koniec roku poprawne  
s) I semestr bardzo dobre a w II poprawne lub dobre na koniec roku dobre  
t) I semestr bardzo dobre a w II wzorowe na koniec roku wzorowe  
u) I semestr wzorowe a w II naganne na koniec roku poprawne  
v) I semestr wzorowe a w II nieodpowiednie lub poprawne na koniec roku dobre  
w) I semestr wzorowe a w II dobre na koniec roku bardzo dobre  
x) I semestr wzorowe a w II bardzo dobre na koniec roku wzorowe  
46. 1) (skreślony) 
2) (skreślony) 
3) (skreślony) 
4) (skreślony)  
5) (skreślony)  
6) (skreślony) 
 
47. 1) Uczeń, który otrzymał upomnienie ustne lub pisemne wychowawcy klasy &33 
pkt.2, nie może mieć oceny zachowania wyższej niż poprawna. 
2) Uczeń, który otrzymał upomnienie Dyrektora Szkoły &33 pkt.2 nie może mieć oceny 
zachowania wyższej niż nieodpowiednia. 
3) Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora Szkoły &33 pkt.2 lub opuścił bez 
usprawiedliwienia 70 godzin i więcej w technikum lub w szkole branżowej 80 i więcej 
godzin, otrzymuje ocenę naganną zachowania. 
 
 


