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STATUT TECHNIKUM NR 16  
Rozdział  IX 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE: 
 
 

§ 156 

 
Zbiór zasad oceniania zawarty w tym dokumencie ma służyć zarówno uczniowi w jego 
motywacji do efektywniejszej pracy, jak również ma pomóc nauczycielowi w ocenianiu 
skuteczności procesu kształcenia. Główną ideą autorów tego opracowania jest, więc pomoc 
uczniowi w osiąganiu dobrych wyników nauczania oraz aktywowania uczniów do dalszej pracy. 
 

§ 157 

 

Priorytety WO: 
 Szkolne ocenianie jest procesem służącym ustalaniu osiągnięć uczniów oraz 

komunikowanie o nich; wspiera uczniów w jego osobistym rozwoju intelektualnym 
i moralnym; wdraża procedury służące podwyższaniu trafności oceniania szkolnego. 

 System oceniana wewnątrzszkolnego podlega ewaluacji i może być zmieniony 
z początkiem roku szkolnego. 

 Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 
 We wszystkich klasach koniec pierwszego okresu ustala się na ostatni dzień przed 

rozpoczęciem zimowej przerwy świątecznej.  
 Nauczyciele na pierwszej lekcji z danego przedmiotu informują uczniów o PZO. 
 Wychowawca klasy, na pierwszej godzinie z wychowawcą, informuje uczniów o WO i o 

innych regulaminach szkolnych. Uczniowie potwierdzają fakt zapoznania się z WO i 
regulaminami szkolnymi własnym podpisem. 

 Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na pierwszym zebraniu z rodzicami o WO i 
innych regulaminach szkolnych. Fakt ten potwierdzają własnym podpisem. Rodzice 
nieobecni na zebraniu są zobligowani do zapoznania się z WO i regulaminami szkolnymi 
we własnym zakresie. 

 

§ 158 

 

Cele WO: 

    Dyrekcji szkoły: 

1. Koordynacja prac związanych z tworzeniem i ewaluacją szkolnego systemu 
oceniania; 

2. Stworzenie warunków dla doskonalenia nauczycielskich systemów oceniania; 
3. Promowanie najlepszych propozycji nauczycielskich dotyczących systemu 

oceniania; 
4. Promowanie własnej szkoły (np. poprzez informację o osiągnięciach szkoły i inne). 

 

 Nauczycieli: 
1. Tworzenie systemów wymagań przedmiotowych, na co najmniej dwóch poziomach, 

podstawowym i rozszerzonym oraz informowanie o nich uczniów; 
2. Opracowanie kryteriów dla przedmiotowych systemów oceniania 
3. Konstruowanie nauczycielskich systemów dydaktycznych nastawionych na 

motywowanie ucznia na rozwój; 
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4. Diagnozowanie osiągnięć i postępów uczniów,  
5. Gromadzenie informacji o rozwoju uczniów; 
6. Przekazywanie informacji o osiągnięciach ucznia w formie oceny ewentualnie 

uzupełnionej komentarzem; 
7. Modyfikowanie nauczycielskiego systemu dydaktycznego zgodnie z wynikami 

ewaluacji. 
 
 Uczniów: 

1. Samoocena własnych osiągnięć; 
2. Rozpoznawanie stylu uczenia się; 
3. Porównywanie własnych aspiracji z uzyskiwanymi wynikami; 
4. Nabywanie świadomości o konieczności przestrzegania norm współżycia 

społecznego; 
5. Zdobywanie umiejętności prezentowania własnych osiągnięć; 
6. Podejmowanie prób planowania własnego rozwoju. 

 Rodziców (opiekunów prawnych): 
 

1. Odbieranie czytelnych komunikatów o rozwoju dziecka; 
2. Porównanie oferty edukacyjnej szkoły z możliwościami i zainteresowaniami 

dziecka;Współpraca ze szkołą w eliminowaniu trudności dziecka. 
 
 Środowiska lokalnego: 

1. Odbieranie informacji o jakości pracy szkoły; 
2. Konfrontowanie aspiracji edukacyjnych środowiska z informacjami o skuteczności 

dydaktyczno – wychowawczej szkoły; 
3. Określanie wymagań dotyczących kwalifikacji absolwentów szkoły. 

 
 

§ 159 

 

Tryb oceniania, procedury i skale ocen:  

 

1. Oceny są jawne dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu sprawdzone 
ocenione i opatrzone recenzją prace klasowe na następujących zasadach: 
uczniowie na zajęciach zapoznają się z oceną i recenzją pracy. Pracę z oceną 
niedostateczną nauczyciel przechowuje do końca okresu celem dokumentacji pracy 
ucznia. Rodzice mogą zapoznać się z pracami niedostatecznymi podczas spotkań 
indywidualnych lub zebrań z nauczycielami. 

2. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia nauczyciel ustalający ocenę 
powinien ją uzasadnić. 

3. Uczniowie posiadający opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej 
bądź innej poradni specjalistycznej winni złożyć je w gabinecie 
pedagoga/psychologa szkolnego. Wyżej wymieniona dokumentacja przechowywana 
jest w gabinecie pedagoga/psychologa do ukończenia nauki w szkole. 

4. Nauczyciel jest obowiązany zapoznać się z opinią bądź orzeczeniem poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej i na jej podstawie 
dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom. Fakt zapoznania się z opinią bądź orzeczeniem 
nauczyciel dokumentuje swoim podpisem w dokumentacji ucznia. 

5. Uczeń zobowiązany jest do wykonywania zaleceń poradni psychologiczno – 
pedagogicznej. 
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6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod 
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć, jego systematyczny udział w zajęciach oraz 
aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej. Niezbędne jest również 
branie pod uwagę wytycznych ujętych w zwolnieniach częściowych. 

7. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z 
zajęć informatyki, technologii informacyjnej lub  wychowania fizycznego. 

8. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie opinii wydanej przez 
lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń 
fizycznych, Dyrektor szkoły zwalnia częściowo lub w całości ucznia z udziału w 
zajęciach wychowania fizycznego. 

9. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie opinii o ograniczonych 
możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach komputerowych lub technologii 
informacyjnej Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z tych zajęć na czas określony w tej 
opinii. 

10. Jeżeli zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na pierwszych lub ostatnich 
godzinach lekcyjnych zwolnionego ucznia w danym dniu, Dyrektor Szkoły może 
zwolnić ucznia z obecności na tych zajęciach na podstawie zaświadczenia , o 
którym mowa w pkt.9 oraz wniosku rodziców / prawnych opiekunów/. 

11. Jeżeli okres zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub 
technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „ zwolniony” albo 
„zwolniona”. 

12. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej Dyrektor zwalnia do 
końca danego etapu nauki ucznia z niedosłuchem, z afazją, niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, autyzmem lub głęboką dysleksją rozwojową  z nauczania drugiego 
języka obcego. 

13. W wypadku zwolnienia ucznia z nauczania drugiego języka obcego w dokumentacji 
przebiegu nauczania  zamiast  oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”. 

14. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym posumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia. 

15. Klasyfikowanie śródroczne i roczne przeprowadza się najpóźniej na dzień przed 
posiedzeniem rady pedagogicznej. W klasyfikacji śródrocznej i końcowo rocznej nie 
dopuszcza się różnicowania ocen znakami „+” i „-”; 

16. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne roczne ustala się według skali: 
 

CELUJĄCY                - 6 
BARDZO DOBRY  - 5 
DOBRY    - 4 
DOSTATECZNY   - 3 
DOPUSZCZAJĄCY   - 2 

                 NIEDOSTATECZNY   - 1 
 

Dopuszcza się możliwość różnicowania ocen bieżących znakami „+” i „-” oraz 
zaznaczania nieobecności ucznia przez „nb” i brak przygotowania do lekcji „np”. 

 
 

§ 160 

 

Ustala się następujące, ogólne kryteria stopni bieżących i klasyfikacyjnych: 
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stopień celujący (6) – uzyskuje uczeń, który: 

• pracował systematycznie z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu; 

• wykonywał wszystkie zadania  również zaległe, wynikające z jego ewentualnej absencji; 

• wykazywał się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela; 

• biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych wynikających z programu nauczania danej klasy; 

• wykazywał się pracą indywidualną; 

• wykazywał się dużą systematycznością, zdyscyplinowaniem, pracowitością oraz 
stanowi wzór do naśladowania dla innych. 

 
stopień bardzo dobry (5) – uzyskuje uczeń, który: 

• pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu; 

• wykonywał wszystkie zadania również zaległe, wynikające z jego ewentualnej absencji; 

• wykazywał się wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań, problemów 
teoretycznych i praktycznych nie schematycznych o znacznym stopniu trudności; 

• posiadał umiejętność dokonywania i uzasadniania uogólnień; 

• charakteryzował się sumiennością, samodyscypliną i znaczącymi postępami w nauce. 
 
stopień dobry (4) – uzyskuje uczeń, który: 

• pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu; 

• opanował wiadomości umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce; 

• poprawnie stosował wiadomości, rozwiązywał (wykonywał) nietypowe zadania 
teoretyczne (praktyczne); 

• wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela, a także uzupełniał 
ewentualne braki; 

• wykazywał się samodzielnością, sumiennością i samodyscypliną. 
 
stopień dostateczny (3) – uzyskuje uczeń, który: 

• pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę; 

• opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie 
podstawowym określonym przez szkolny zespół przedmiotowy; 

• umiał zastosować wiadomości zdobyte na zajęciach w sytuacjach typowych 
i rozwiązywać zadania wg poznanego wzorca. 

 
stopień dopuszczający (2) – uzyskuje uczeń, który: 

• wykazał się znajomością treści koniecznych, niezbędnych w dalszym zdobywaniu 
wiedzy z danego przedmiotu; 

• podejmował próby rozwiązania samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela zadań 
teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu trudności; 

• pracował systematycznie w miarę swoich możliwości. 
 
 
stopień niedostateczny (1) – uzyskuje uczeń, który: 

• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej 
klasie na poziomie koniecznym, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie 
wiedzy z tego przedmiotu; 

• nie rozwiązywał (wykonywał) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności; 

• nie pracował na lekcjach i w domu. 
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§ 161 

 
 Nauczyciel Zespołu Szkół Morskich jest zobowiązany stosować różnorodne formy 

sprawdzania poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wymagań edukacyjnych, 
a w szczególności form : 

• Sprawdzian (test, praca klasowa) to pisemna lub praktyczna weryfikacja wiedzy 
(wiadomości i umiejętności) ucznia przeprowadzona w czasie zajęć w szkole. 
Obejmuje zakres materiału z jednego działu, okresu. Sprawdziany zawierają 
różnorodne formy pytań: rozszerzonych odpowiedzi, krótkich odpowiedzi, 
odpowiedzi wielokrotnego wyboru, odpowiedzi prawda – fałsz, zgodnie z 
wymogami danego sprawdzianu.  

• Kartkówka to pisemne sprawdzenie wiedzy, obejmujące zakres materiału z jednej, 
dwóch lub trzech ostatnich lekcji. Kartkówki nie muszą być wcześniej zapowiadane.  
Trwają 10 – 15 minut.  

• Odpowiedzi ustne to ustne sprawdzenie wiedzy obejmujące zakres materiału 
nawiązujący do tematyki z poprzednich trzech lekcji.  

• Prezentacja to przedstawienie na forum klasy wyników swojej pracy (referatu, 
wyników pracy indywidualnej, grupowej) w autorskiej formie.  

• Praca domowa to zagadnienia nawiązujące do lekcji zadanej przez nauczyciela do 
samodzielnego opracowania przez ucznia w formie pisemnej, ustnej lub praktycznej.  

• Praca na lekcji to aktywność ucznia na zajęciach, np. ćwiczenia pisemne, udział w 
dyskusjach dotyczących tematu lekcji.  

• Praca w grupie to umiejętność organizacji pracy zespołowej, aktywny udział w 
dyskusji, twórcze rozwiązywanie problemu, pełnienie różnych ról w zespole, dbałość o 
końcowe efekty pracy zespołu.  

• Aktywność okresowa –  uwzględnia zaangażowanie i systematyczne uczestnictwo w 
zajęciach, systematyczne i terminowe wykonywanie prac domowych i innych zadań 
zleconych przez nauczyciela przedmiotu 

Ilość sprawdzianów uzależniona jest od liczby godzin danego przedmiotu w tygodniu:  
przy 1 godz. tyg.- min 1 sprawdzian w każdym okresie, 
przy 2 godz. tyg. i więcej - min 2 sprawdziany w każdym okresie. 

•  Olimpiady / konkursy / zawody – to sprawdzenie wiedzy i umiejętności na poziomie 
szkolnym, rejonowym, wojewódzkim, ponadwojewódzkim i ogólnopolskim. 

 
Ustalone są wagi dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy ucznia z każdego 
przedmiotu: 
 
Sprawdzian - 6 
Poprawa sprawdzianu - 5 
Odpowiedź ustna - 4 
Kartkówka - 3 
Aktywność okresowa -3 
Praca domowa - 2 
Praca na lekcji -  2 
Prezentacja – 3 
Olimpiady/konkursy/zawody – ( 4 o zasięgu szkolnym lub rejonowym, 5 o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim , 6 o zasięgu ogólnopolskim) 
 
Wyżej wymienione formy i ewentualnie inne uzgodnione z uczniem nauczyciel stosuje 
w zależności od przedmiotu i jego specyfiki. 
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Nauczyciel ma prawo stosować inne niż wyżej wymienione formy sprawdzania wiedzy 
ucznia, jednak ich waga nie może być wyższa niż 4. 

         Uczeń ma prawo do co najmniej jednego zwolnienia z przygotowania do zajęć w okresie 
bez konieczności wyjaśniania przyczyny, jeżeli ten fakt zgłosił bezpośrednio po wejściu 
do sali, z wyjątkiem  zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy.  Liczbę zwolnień określa 
nauczyciel na początku roku szkolnego. 

 

§ 162 

 

   W Zespole Szkół Morskich obowiązuje jednolita forma przeprowadzania, sprawdzania 
   i oceniania prac pisemnych: 

1. W jednym dniu można przeprowadzić jedną pracę klasową lub sprawdzian;  
2. Praca klasowa i sprawdzian muszą być zapowiedziane na tydzień przed planowanym 

terminem i zapisane w dzienniku lekcyjnym; inny nauczyciel nie może w tym samym 
czasie wyznaczyć kolejnego sprawdzianu.  

3. „Kartkówki” mogą być nie zapowiadane, ale obejmują zakres materiału najwyżej 
z trzech ostatnich lekcji; 

4. Nauczyciele są zobowiązani do sprawdzania prac pisemnych i poinformowania 
o ocenach ucznia w ciągu 2 tygodni od napisania sprawdzianu poza sytuacjami 
wyjątkowymi  (choroba nauczyciela, dłuższy wyjazd służbowy), 

5. Nauczyciel nie może robić sprawdzianu pisemnego przed oddaniem poprzedniego. 
6. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, uczeń w terminie 

dwóch tygodni, od dnia oddania przez nauczyciela sprawdzianu, ma obowiązek zgłosić 
się na poprawę.  

7. Uczeń ma możliwość poprawiania jedynie oceny niedostatecznej ze sprawdzianu i 
może poprawiać dany sprawdzian tylko raz, w terminie i w formie ustalonej przez 
nauczyciela. Nauczyciel wpisuje z poprawy tylko ocenę wyższą od tej, która została 
uzyskana w pierwszym terminie sprawdzianu lub pracy klasowej. 

8. Ocena z poprawy wpisywana jest obok poprawianej oceny z odpowiednią wagą. Waga 
oceny ze sprawdzianu wynosi 5, aby zmotywować uczniów do przystąpienia do 
sprawdzianu w pierwszym terminie. 

9. Uczeń, który był nieobecny w szkole podczas określonej formy sprawdzania i oceniania 
musi wykonać zadanie w innym czasie lub innej formie po uzgodnieniu z nauczycielem. 
Jeżeli uczeń się nie zgłosi, po 2 tygodniach od powrotu do szkoły otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

10. Fakt nieobecności na sprawdzianie pisemnym (kartkówce) nauczyciel odnotowuje 
w dzienniku wpisując Nb. 

11. Nauczyciel nie może robić  w tygodniu po feriach zimowych pisemnego lub ustnego 
sprawdzania wiedzy, który wymagałby przygotowania w czasie ferii ( sprawdziany , 
kartkówki, nowe lektury), 
 

12. Kryteria ocen dla prac pisemnych dla przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 
z wyjątkiem przedmiotów objętych Konwencją STCW 

 
 

          OCENA % OSIĄGNIĘTYCH WYMAGAŃ 

Niedostateczny 
Dopuszczający 
Dostateczny 
Dobry 
Bardzo dobry 
Celujący 

Poniżej 50% 
50%-60% 
61%-70% 
71%-84% 
85%-99% 
100%  
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W ocenianiu prac klasowych dopuszcza się stosowanie „ +” i „ - „  
 

 § 163 

 
 
         Z przedmiotów maturalnych obowiązkowych, pod koniec każdego okresu, uczniowie 

przystępują do sprawdzianu, który sprawdza ich wiedzę i umiejętności z danego okresu, 
bez możliwości poprawy. 
 

§ 164 
 

1. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej jest 
otrzymanie ocen pozytywnych, z co najmniej połowy sprawdzianów 
przeprowadzonych z określonych zajęć edukacyjnych w danym okresie oraz połowy 
wszystkich ocen bieżących z przedmiotu w danym okresie, zgodnie z zapisami w 
paragrafach od 159 do 162. Jeżeli na danym przedmiocie wymagany jest jeden 
sprawdzian, uczeń aby otrzymać pozytywną ocenę klasyfikacyjną, musi otrzymać z 
niego ocenę pozytywną. 

2. Uczeń pracujący niesamodzielnie w trakcie sprawdzania osiągnięć lub korzystający 
z niedopuszczonych przez nauczyciela pomocy dydaktycznych otrzymuje ocenę 
niedostateczną 

3. Ocenianiu podlega nie tylko wiedza przedmiotowa, ale również umiejętność 
rozwiązywania problemów, zadań, sposób komunikowania się, umiejętność 
argumentowania, uzasadniania i przekonywania, kreatywność oraz umiejętność 
wykorzystywania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych. 

4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być oceniany według indywidualnie 
ustalonych dla niego zasad za zgodą nauczyciela przedmiotu, wychowawcy klasy 
i dyrektora szkoły ( uczniowie z orzeczeniem z poradni psychologiczno-
pedagogicznej) 

5. Ocenianie uczniów powinno być systematyczne w ciągu roku. 
 

§ 165 
 
 

 Zasady klasyfikacji: 
1. Uczeń nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach z religii oraz etyki, jeżeli 

jednak wyrazi takie życzenie, dyrektor szkoły zapewnia ku temu warunki. Uczeń ma 
prawo uczęszczać zarówno na religię jak i etykę, a obowiązkiem dyrektora szkoły 
jest zorganizowanie ich tak, aby było to możliwe. Na świadectwie szkolnym, nie 
zaznacza się, w których zajęciach uczestniczył uczeń. W sytuacji, gdy uczeń 
uczestniczył w zajęciach z religii a oprócz tego – etyki, na świadectwie zamieszcza 
się tę ocenę, która jest bardziej korzystna dla ucznia (tj. wyższa). Uczniowie innych 
wyznań mogą przynieść zaświadczenia ze swoich kościołów. Ocena niedostateczna 
z zajęć religii oraz etyki nie wpływa na promocję do klasy programowo wyższej. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę 
do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  
w danym roku szkolnym. 

4. Ocena roczna jest średnią ważoną ocen bieżących z całego roku szkolnego. 
5. Ocena klasyfikacyjna śródroczna  jest średnią ważoną ocen bieżących uzyskanych 

w okresie 

6. Oceny półroczne i końcoworoczne ustalane są na podstawie następujących 
przedziałów ocen będących efektem średniej ważonej: 
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        Ocena celująca             5,51 i więcej         
        Ocena bardzo dobra     4,71- 5,50                     
        Ocena dobra                 3,71-4,70                                  
        Ocena dostateczna       2,71-3,70                        
        Ocena dopuszczająca   1,76-2,70                    
        Ocena niedostateczna    1,75 i mniej         
 
Warunkiem zastosowania klasyfikacji za pomocą powyższych średnich jest spełnienie 
przez ucznia wymagania z paragrafu 164, pkt.1  Wewnątrzszkolnego Oceniania.          

 

 
a – ocena klasyfikacyjna 
a1…n – oceny bieżące 
w1-n – wagi ocen 

 
Przykład: 

 Uczeń otrzymał następujące oceny 
- sprawdzian – 3, 4 z wagą 6 
- kartkówka – 5, 1 z wagą 3 
- odpowiedź ustna – 3 z wagą 4 
- aktywność okresowa – 4 z wagą 3 
 

 
 
Uczeń otrzymuje ocenę: dostateczny 

 
7. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub kończy szkołę, jeżeli 

ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, 
uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

8. Na co najmniej cztery tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń jest informowany o przewidywanych dla 
niego ocenach na dany okres. Informacja o ocenie proponowanej zostaje zapisana 
w e-dzienniku. 

9. Na co najmniej cztery tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 
są informowani na piśmie podczas zebrania z rodzicami o przewidywanych dla 
ucznia ocenach  klasyfikacyjnych, w tym niedostatecznych, bądź braku podstaw do 
klasyfikacji z danego przedmiotu. Ocena proponowana nie jest oceną ostateczną. 
Rodzice nieobecni na spotkaniu zobowiązani są do odbioru powyższej informacji 
w sekretariacie szkoły. 

10. W przypadku złamania przez nauczyciela zasad WO uczniowie mają w ciągu 2 
tygodni od stwierdzenia takiego faktu prawo odwołania się do Dyrektora szkoły z 
wnioskiem o zmianę decyzji nauczyciela. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzyć 
wniosek w ciągu 1 tygodnia od daty jego wniesienia. 

11. W ciągu tygodnia po rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej 
wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania rodziców lub opiekunów 
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prawnych na piśmie o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej, o braku 
zgody do powtarzania klasy oraz o egzaminach poprawkowych. 

 
12. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia. 

 
13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniom szansę 
uzupełnienia braków. 

 
14. Uczeń, o którym mowa w pkt.14, objęty jest szkolnym systemem wspierania 

uczniów z trudnościami w nauce (zgodnie z Instrukcją wspierania uczniów z 
trudnościami w nauce- IO-05 KJ) 

 
 

  
§ 166 

 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić 
zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi ustalania tej oceny.  

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem uczącym (wychowawcą w 
przypadku oceny zachowania) ustala, czy kwestionowana ocena śródroczna i 
roczna została wystawiona niezgodnie z prawem, czego dowodem mogą być 
stwierdzone w wyniku analizy zapisów w dzienniku lekcyjnym nieprawidłowości, 
takie jak: niepoinformowanie uczniów na początku roku szkolnego o zasadach 
oceniania i ustalania oceny ( brak zapisu w dzienniku, nieupublicznienie 
przedmiotowych systemów oceniania) niepoinformowanie rodziców( prawnych 
opiekunów ) ucznia o planowanych oceanach okresowych lub końcowych 
(nieobecność rodzica -prawnego opiekuna na zebraniu rodziców wyznaczonym na 
miesiąc przed klasyfikacją śródroczną lub roczną wyklucza możliwość uznania, że 
nie byli powiadomieni o ocenach),nieprzejrzystość systemu oceniania ( niemożność 
ustalenia, za co uczeń otrzymał oceny, niemożność ustalenia rangi oceny, 
niemożność ustalenia kolejności ocen),rażące błędy w podsumowaniu pracy ucznia 
( ocena śródroczna  lub roczna jest średnią ważoną ocen). 

3. Dyrektor nie będzie uwzględniał dowodów nieprawidłowości wystawiania ocen 
bieżących (za poszczególne sprawdziany i odpowiedzi) niekwestionowanych przez 
ucznia lub rodziców w ciągu trwania okresu lub roku na podstawie §165, pkt.10. 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania został ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 
szkoły powojuje komisję, która: w przypadku rocznej (okresowej) oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza komisyjny sprawdzian 
wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną 
(śródroczną ) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,  w przypadku 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną klasyfikacyjną 
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów: w przypadku równej 
liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji 

5. Termin sprawdzianu , o którym mowa  w §166 pkt 4, uzgadnia się z nauczycielami , 
uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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6. Sprawdzian, o którym mowa w §166 pkt.4przeprowadza się nie później niż w ciągu 
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia, o którym mowa w §166 pkt.1. 

7.  W skład komisji wchodzą: 
                   W przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej  zajęć edukacyjnych: 

       a. dyrektor szkoły albo wicedyrektor –jako przewodniczący komisji, 
       b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
       c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie 
       same zajęcia edukacyjne. 
      W  przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
      a. dyrektor szkoły albo wicedyrektor –jako przewodniczący komisji 
      b. wychowawca klasy, 
      c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 
         danej klasie, 
      d. psycholog 
      e. przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
      f. przedstawiciel Rady Rodziców 
 
8. Nauczyciel, o którym mowa w §166.pkt 7 lit.b, może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

9. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Zestawy pytań 
do obu części egzaminu losowane są przez ucznia. Na część pisemną przeznacza 
się 90 min. W części ustnej uczniowi przysługuje 15 min na przygotowanie się do 
odpowiedzi   i 20 min na odpowiedź. 

10. Ustalona przez komisję roczna ( okresowa ) ocena klasyfikacyjna z zajęci 
edukacyjnych oraz roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej 
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 
niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

11.  Z przeprowadzonego egzaminu w przypadku rocznej (okresowej) oceny 
klasyfikacyjnej sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin 
sprawdzianu, pytania sprawdzające, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 
komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 
ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia 
W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania sporządza się protokół, 
który zawiera, skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną 
ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza 
ocen ucznia.  

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 
mowa w §166 pkt.4, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

13. Przepisy § 166 pkt. 3-12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, 
z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia 
egzaminu poprawkowego. 

 
§ 167 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń, który: nie został klasyfikowany z 
powodu usprawiedliwionej nieobecności; nie został klasyfikowany z powodu 
nieusprawiedliwionej nieobecności a uzyskał zgodę rady pedagogicznej na 
zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego; oraz uczeń który realizował program na 
podstawie odrębnych przepisów lub miał indywidualny tok nauki. 
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2. Wyznaczony przez dyrektora nauczyciel danego przedmiotu określa na piśmie 
wymagania zawierające zakres materiału, który będzie sprawdzany na egzaminie 
klasyfikacyjnym. Wymaganie te przekazywane są uczniowi w terminie 
pozwalającym uczniowi na przygotowanie się . 

3. Poziom pytań i zadań przygotowanych na egzamin klasyfikacyjny musi odpowiadać 
pełnej skali ocen. 

4. Uczniowie składają podania o egzamin klasyfikacyjny najpóźniej na dzień przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w uzgodnieniu z 
uczniem lub jego rodzicami (prawnymi opiekunami) jeżeli uczeń nie został 
klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności. 

6. Jeżeli uczeń nie jest klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 
termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły. 

7. Egzamin klasyfikacyjny za pierwsze półrocze odbywa się nie później niż do 30 
kwietnia.  

8. Egzamin klasyfikacyjny końcowo roczny dla uczniów, którzy nie zostali klasyfikowani  
z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności odbywa się nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
pod warunkiem braku klasyfikacji tylko z 1 przedmiotu. 

9. Uczniowie, którzy nie zostali klasyfikowani z powodu usprawiedliwionej 
nieobecności zdają egzamin klasyfikacyjny w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza  w ustalonym terminie komisja w składzie: 
                  Nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne w obecności nauczyciela  

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

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Zestawy pytań 
do części pisemnej i ustnej egzaminu są losowane przez ucznia. Na część pisemną 
przeznacza się 45 min. W części ustnej uczniowi przysługuje 15 min. na 
przygotowanie się do odpowiedzi i 20 min. na odpowiedź. 

13. Egzamin klasyfikacyjny z elementów informatyki,  wychowania fizycznego oraz 
zajęć praktycznych ma formę ćwiczeń praktycznych. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 
zawierający: imię i nazwisko ucznia, skład komisji, termin egzaminu, pytania 
egzaminacyjne, wynik egzaminu, pracę pisemną ucznia. Protokół stanowi załącznik 
do arkusza ocen ucznia. 

15.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 
klasyfikacyjnego ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

16. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
określonym przez dyrektora. 

17. Uczeń, który nie otrzymał zgody na egzamin klasyfikacyjny za pierwszy okres, ma 
prawo uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych drugiego okresu oraz ma prawo 
przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego za pierwszy okres, pod warunkiem 
uzyskania oceny klasyfikacyjnej co najmniej dopuszczającej z zakresu materiału 
nauczania obejmującego drugi okres. 

 
 

§ 168 
 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 
poprawkowy z tych zajęć. 

2. Poziom pytań i zadań musi odpowiadać pełnej skali ocen, a zakres materiału 
okresom, z których uczeń otrzymał ocenę niedostateczną (I i II lub II) 



12 

 

3. Egzaminator zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły na piśmie zakres 
materiału obowiązujący konkretnego ucznia zdającego egzamin poprawkowy i 
przekazuje go przez sekretariat ZSM uczniowi w czerwcu. 

4. Egzaminator zobowiązany jest w czerwcu do złożenia w sekretariacie szkoły zestaw 
zadań na część pisemną ( 2 zestawy) oraz na część ustną w liczbie: uczniowie 
zdający +1 

5. Termin egzaminu wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.  

         W skład komisji wchodzą: 
      Dyrektor, inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze - jako przewodniczący; 
      Nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne – jako egzaminator; 
      Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcie edukacyjne – jako członek 
      komisji. 
7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu 

z elementów informatyki, wychowania fizycznego oraz zajęć praktycznych, z których 
egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.. Zestawy pytań do części pisemnej i 
ustnej egzaminu są losowane przez ucznia. Na część pisemną przeznacza się 90 
min. W części ustnej uczniowi przysługuje 15 min. na przygotowanie się do 
odpowiedzi i 20 min. na odpowiedź. 

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w 
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 
takim przypadku dyrektor powołuje innego egzaminatora, prowadzącego takie same 
zajęcia edukacyjne. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 
ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza 
ocen ucznia.  

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
określonym przez dyrektora. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 
klasę z zastrzeżeniem § 168, pkt.12. 

12.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz 
w ciągu nauki promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 
warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

13. Uczeń klasy programowo najwyższej ma prawo do egzaminów poprawkowych na 
takich samych zasadach jak pozostali uczniowie. Odbywa się on w miesiącu 
sierpniu. 

14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 5 dni od daty 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły 
Zespołu Szkół Morskich, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone 
przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. 

15. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu  
poprawkowego ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

 
 

§ 169 
 

 
 

1. Udzielenie promocji warunkowej, o której mowa w § 168, pkt.12, jest możliwe w 
przypadku ucznia, którego: 
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Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest wyższa niż nieodpowiednie. 
Postępowanie nie było karane naganą wychowawcy lub dyrektora. 
Frekwencja na zajęciach z przedmiotu, z którego otrzymał roczną ocenę 
niedostateczną nie niższa niż 75% (z wyjątkiem długotrwałej choroby) a roczna 
frekwencja z całości zajęć edukacyjnych nie niższa niż 70%. 
Postawa, osobowość i charakter dają pozytywne rokowania w zakresie 
samodzielnego uzupełnienia braków wiedzy i umiejętności oraz skutecznego 
kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia – wg opinii nauczyciela 
danych zajęć edukacyjnych. 
Korzystanie z pomocy w nauce organizowanej w szkole podczas dodatkowych 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych było systematyczne i nie budzi zastrzeżeń. 
Trudna sytuacja rodzinna znacząco wpływa na osiągane wyniki w nauce. 
Wychowawca wyraził pozytywną opinię. 

2. Podanie o udzielenie promocji warunkowej (wzór dostępny w sekretariacie szkoły) 
uczeń lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły najpóźniej dzień przed 
planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej kończącym rok szkolny, a w 
przypadku gdy egzamin poprawkowy odbywa się po tym posiedzeniu – najpóźniej 
następnego dnia po egzaminie poprawkowym. Podanie uzupełnia i opiniuje 
wychowawca klasy oraz nauczyciel przedmiotu. 

3.  Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek uzupełnić braki w zakresie 
podstawowych wiadomości i umiejętności z zajęć, z których otrzymał roczną ocenę 
niedostateczną w terminie i na zasadach określonych przez nauczyciela 
prowadzącego te zajęcia. Warunki te określa nauczyciel i na piśmie przekazuje 
uczniowi na początku nowego roku szkolnego (Indywidualny kontrakt). W przypadku 
niewypełnienia podanych warunków przez ucznia, nauczyciel ma prawo wystawić 
mu niedostateczną śródroczną ocenę klasyfikacyjną. 

 
§ 170 

 
1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

następującej skali: 
- wzorowe; 
- bardzo dobre; 
- dobre; 
- poprawne; 
- nieodpowiednie; 
- naganne. 

         Oceny te wystawiane są w oparciu o treść, kryteria i zasady wystawiania ocen 
         zachowania określone w kolejnych punktach. 

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 
klasyfikacyjną   zachowania. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną roczną zachowania. 
4. Treść oceny zachowania obejmuje: 

 
  Stosunek do obowiązków szkolnych: 

• systematyczne i punktualne uczęszczanie na lekcje       

• sumienność i rzetelność w nauce        

• wkład pracy w stosunku do możliwości intelektualnych   
 wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotykanych  
trudności w nauce          

• przestrzeganie wymogu noszenia munduru, higiena osobista, 
estetyka wyglądu          
  
Kultura osobista: 
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• szacunek dla człowieka i jego pracy      
  

• kultura słowa, taktowne uczestnictwo w dyskusji      

• zachowanie w instytucjach użyteczności publicznej     

• przestrzeganie prawa do absolutnej nietykalności osobistej    

• uczciwość w postępowaniu, prawdomówność      

• dbałość o zdrowie swoje i innych, przestrzeganie przepisów bhp, nieuleganie  
nałogom oraz nie namawianie do nich innych osób      

• naprawianie wyrządzonej szkody        
 
Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska: 

• wywiązywanie się z zadań powierzonych przez wychowawcę,  
samorząd klasowy, samorząd szkolny (godzenie z obowiązkami domowymi)  

• inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy,  
szkoły i środowiska          

• udzielanie pomocy koleżeńskiej w nauce       

• przejawianie troski o mienie szkolne      
  

• poszanowanie rzeczy osobistych innych uczniów      

• konserwacja i naprawa pomocy naukowych oraz sprzętu klasowego    

• opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi i niedołężnymi     

• umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki jego pracy 
 
Reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach i imprezach 
międzyszkolnych. 
 

 
§ 171 

 
 

          Kryteria ocen zachowania: 
 

1. Ocenę „wzorową” otrzymuje uczeń, który wzorowo spełnia wymagania zawarte w treści 
oceny: 

•wyróżnia się wśród uczniów swoją kulturą osobistą; 

•wzorowo pełni powierzone i przyjęte przez siebie obowiązki; 

•rozwija swoje zainteresowania; 

•szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły; 

•godnie reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach, imprezach kulturalnych lub innej 
działalności; 

•wykazuje dużą aktywność w działaniu na rzecz szkoły, klasy, środowiska; 

•dba o estetykę wyglądu oraz zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom; 

•przestrzega wymogu noszenia munduru; 

•systematycznie uczęszcza na lekcje i nie spóźnia się /usprawiedliwia wszystkie 
  nieobecności w czasie 2 tygodni od powrotu do szkoły lub wyznaczonym przez  
  wychowawcę terminie/; 

 

2. Ocenę „bardzo dobrą” otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wymagania zawarte 
w treści oceny: 

•sumiennie pełni powierzone i przyjęte przez siebie obowiązki; 

•prezentuje wysoką kulturę osobistą; 

•angażuje się w prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska; 

•przestrzega wymogu noszenia munduru; 
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•postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

•systematycznie uczęszcza na lekcje, spóźnia się sporadycznie; 

•dba o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych, nie ulega nałogom; 
 

3. Ocenę ”dobrą” otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym wymaganiom zawartym w 
treści oceny, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane rezultaty: 

•przykładnie spełnia obowiązki ucznia, 

•dba o kulturę słowa; 

•przestrzega wymogu noszenia munduru; 

•szanuje godność drugiego człowieka; 

•kieruje się uczciwością w postępowaniu; 

•dba o mienie społeczne, naprawia wyrządzone szkody; 

•nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych osób; 

•pracuje w szkole na miarę swoich możliwości; 

•spóźnia się sporadycznie; 

•zdarzają się mu pojedyncze godziny nieusprawiedliwione w okresie. 
 

4. Ocenę „poprawną” otrzymuje uczeń, który uchybia istotnym wymaganiom zawartym w 
treści oceny, a zastosowane środki wychowawcze nie zawsze odnoszą skutek: 

•spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia /do kilkunastu 
w okresie/; 

•sporadycznie nie przestrzega obowiązku noszenia munduru; 

•nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu zadań i obowiązków; 

•ulega nałogom, jednak nie namawia do nich innych osób; 

•przejawia troskę o mienie szkolne. 
 

5. Ocenę „nieodpowiednią” otrzymuje uczeń, który uchybia istotnym wymaganiom 
zawartym w treści oceny, a zastosowane środki wychowawcze często nie  odnoszą 
skutku: 

•spóźnia się i wagaruje; 

•ulega nałogom, namawia do nich innych; 

•nie szanuje mienia społecznego; 

•zachowaniem swoim odbiega od przyjętych norm współżycia społecznego /np. nie potrafi 
dostosować się do grupy szkolnej, nie dba o kulturę słowa/; 

•nie angażuje się w prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska; 

•nie przestrzega obowiązku noszenia munduru; 
 

6. Ocenę „naganną” otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia istotnym wymaganiom 
zawartym w treści oceny oraz nie wykazuje poprawy pomimo stosowanych przez szkołę 
środków wychowawczych, a ponadto: 

•lekceważąco odnosi się do obowiązków szkolnych; 

•wagaruje /nie dba o usprawiedliwienie opuszczonych zajęć/; 

•swoim zachowaniem często stwarza zagrożenie bezpieczeństwa; 

•ulega nałogom, namawia do nich innych; 

•niszczy mienie społeczne; 

•nie przestrzega obowiązku noszenia munduru; 

•unika lub odmawia podejmowanie jakichkolwiek działań na rzecz klasy, szkoły, 
środowiska; 

•dokonuje czynów rażąco godzących w ogólnie przyjęte normy etyczne 

• dokonuje działania związane z cyberprzemocą 

•nie wykonuje prac społecznych otrzymanej na podstawie  nagany. 
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§ 172 
 
 
         Uczeń nie może uzyskać oceny wyższej niż poprawna, jeżeli liczba godzin 

nieusprawiedliwionych wynosi więcej niż 35 godzin w ciągu okresu i 50 godzin w ciągu 
roku. 

 
 Zasady wystawiania oceny zachowania: 

1. Wychowawca wystawiając ocenę zachowania uwzględnia okoliczności 
opuszczonych godzin bez usprawiedliwienia; 

1a. Nieobecności ucznia na zajęciach powinny zostać usprawiedliwione w czasie 2 
tygodni od powrotu do szkoły lub w wyznaczonym przez wychowawcę terminie. 

2. Uczniowie pełnoletni usprawiedliwiają się sami (w formie pisemnej po uprzedniej 
zgodzie rodziców); 

3. Przed wystawieniem uczniowi oceny nagannej wychowawca może zwrócić się 
do pedagoga, psychologa w sprawie rozpoznania sytuacji i wydania opinii; 

4. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po konsultacjach  
z nauczycielami uczącymi w danej klasie na dwa tygodnie przed posiedzeniem rady 
klasyfikacyjnej; 

5. Następnie na spotkaniu z zespołem klasowym, uczniowie po zapoznaniu  
z ocenami mają możliwość ustosunkowania się do nich. 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 
§ 173 

 
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 
2. Każdy nauczyciel ma obowiązek na bieżąco informować wychowawcę o istotnych 

uchybieniach zauważonych w zachowaniu ucznia oraz wpisywać swoje propozycje 
ocen zachowania na okres w klasach, w których uczy. 

3. Wychowawca klasy zobowiązany jest do podjęcia decyzji o zastosowaniu 
odpowiednich środków wychowawczych oraz w uzasadnionych przez siebie 
przypadkach poinformować o tym rodziców (opiekunów) ucznia. 

4. Wychowawca klasy powinien również wspierać działania ucznia zmierzające do 
poprawy zachowania  i ocenić jego wysiłek. Oceny „naganna” i „wzorowa” powinna 
być uzasadniona na piśmie w sprawozdaniu śródrocznym i rocznym. 

5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie nie później niż 7 dni 
od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do 
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa. 

6. Po radzie klasyfikacyjnej do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w danym okresie, szczególnie drastycznych przypadkach, jak np. naruszenie 
nietykalności osobistej, dewastacja mienia, kradzież, stan upojenia alkoholowego 
itp. członek Rady Pedagogicznej bądź pracownik szkoły czy rodzic ma prawo 
odwołania się od oceny zachowania w formie pisemnej do dyrektora szkoły. 
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§ 174 
 
 
 Tryb odwoławczy od oceny zachowania 

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania – skład komisji: 
a) dyrektor szkoły, albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze 
b) wychowawca klasy  
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie  
d) psycholog  
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego  
f) przedstawiciel rady rodziców  

2. Komisja uchwala ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania, zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby osób decyduje głos przewodniczącego. 

3. Nauczyciel – wychowawca może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna 
prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

4. Ustalona ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 
oceny. 

5.  Ustalona ocena przez Komisję jest ostateczna. 
 
 Wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców na początku roku 

szkolnego z przyjętymi zasadami ustalania oceny zachowania oraz trybem 
odwoławczym.  

 
 

§ 175 
 

 Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce 
i frekwencji ich dzieci: 

• Ogólnoklasowe spotkania, co najmniej cztery razy w roku szkolnym. 

• Indywidualne spotkania w terminie ustalonym przez nauczycieli (w miarę potrzeb). 

• Korespondencje w dzienniczku lub zeszycie przedmiotowym wg ustaleń 
nauczyciela. 

• Informacje telefoniczne – potwierdzone zapisem w dokumencie współpracy 
wychowawcy z rodzicami. 

• Ustala się, że w każdą pierwszą środę miesiąca odbywają się indywidualne 
spotkania rodziców z nauczycielami, z wyjątkiem miesięcy, w których odbywają 
się spotkania ogólnoklasowe z wychowawcą. 

• Wprowadza się „System kontroli frekwencji i postępów w nauce”, tzw. dziennik 
elektroniczny do stałego stosowania. Za dostęp do dziennika elektronicznego nie 
pobiera się opłat. 
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§ 176 
 

Aneks do Wewnątrzszkolnego Oceniania-Przedmiotowe Zasady Oceniania w zawodach: 
technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik żeglugi śródlądowej. 

 
Wprowadza się zmiany wynikające z konieczności dostosowania wymagań, w zakresie 

systemu oceniania, zasad prowadzenia zaliczeń i egzaminów, do wytycznych zawartych 
w Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu RzeczypospolitejPolskiejz dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o bezpieczeństwie morskim - Dz. U. 2019 poz. 1452 z późn. zm.). Ustawa ta jest oparta 
o obowiązującą Międzynarodową konwencję o wymaganiach w zakresie wyszkolenia 
marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 
7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z 2018 r. 
poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103 z późn. zm.), zwanej dalej Konwencją STCW. 
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyżej wymienionych dokumentachoraz 
w rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy o bezpieczeństwie morskim,w sprawie 
ramowych programów szkoleń dla marynarzy działu pokładowego i maszynowego, ramowych 
programów przeszkoleń członków załóg statków morskich oraz audytów morskich jednostek 
edukacyjnych wprowadza się następujące zmiany w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu w zawodzie 
technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski oraz technik żeglugi śródlądowej. 

 
Zmiany systemu klasyfikacji i oceniania dotyczą poniższych przedmiotów, które są 

objęte regulacjami obowiązującymi w Konwencji STCW.  
 
Dla zawodu technik mechanik okrętowy - (szkolenie na świadectwo motorzysty wachtowego, szkolenie 

na dyplom mechanika w żegludze krajowej) 

 
- Język angielski zawodowy  (Język angielski) 

- Rysunek techniczny (Grafika inżynierska) 

- Nauka o materiałach(Materiałoznawstwo okrętowe, Płyny eksploatacyjne) 

- Technologia remontów (Technologia remontów, Mechanika i wytrzymałość materiałów) 

- Bezpieczna eksploatacja statku 

- Termodynamika 

- Elektrotechnika i automatyka okrętowa (Elektrotechnika i elektronika okrętowa, 

Automatyka okrętowa) 

- Ochrona środowiska morskiego 

- Teoria i budowa okrętu 

- Symulator siłowni okrętowej 

- Siłownie okrętowe 

- Okrętowe silniki  tłokowe  

- Maszyny i urządzenia okrętowe (Maszyny i urządzenia okrętowe, Chłodnictwo, 

wentylacja i klimatyzacja okrętowa, Kotły okrętowe) 
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Dla zawodu technik nawigator morski - (szkolenie na świadectwo marynarza wachtowego, szkolenie na 

dyplom szypra2 klasy w żegludze krajowej) 

 

- Język angielski zawodowy(Język angielski) 

- Budowa i stateczność statku (Budowa i stateczność statku, Budowa statku, Siłownie 

okrętowe) 

- Nawigacja z elementami astronawigacji (Nawigacja) 

- Urządzenia nawigacyjne 

- Meteorologia i oceanografia 

- Łączność morska 

- Bezpieczeństwo nawigacji i ratownictwo morskie(Ratownictwo morskie, Bezpieczeństwo 

nawigacji) 

- Eksploatacja i bezpieczeństwo statku(Bezpieczeństwo statku) 

- Przewozy morskie 

- Manewrowanie statkiem 

- Ochrona środowiska morskiego 

 

Dla zawodu technik żeglugi śródlądowej - (szkolenie na świadectwo motorzysty wachtowego) 

 
- Język angielski dla marynarzy (Język angielski) 

- Bezpieczna eksploatacja statku 

- Siłownie okrętowe (Siłownie okrętowe, Technologia remontów, Kotły okrętowe) 

- Elektrotechnika okrętowa (Elektrotechnika i elektronika okrętowa) 

- Okrętowe silniki spalinowe 

- Maszyny i urządzenia okrętowe 

- Eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych,Eksploatacja wyposażenia 

pokładowego statku (Technologia remontów, Okrętowe silniki tłokowe, Siłownie 

okrętowe, Maszyny i urządzenia okrętowe, Kotły okrętowe) 

- Budowa i wyposażenie pokładowe statku (Teoria i budowa okrętu, Ochrona 

środowiska morskiego) 

 
Warunki uzyskania pozytywnej oceny śródrocznej i rocznej z przedmiotów objętych 

obowiązującą Konwencją STCW: 
 

1. Obecność na wszystkich zajęciach z wyżej wymienionych przedmiotów 
2. Zaliczenie nieobecności spowodowanych przez przypadki losowe lub choroby 

realizowane na zasadach ustalonych z nauczycielem prowadzącym dany 
            przedmiot 

3. Napisanie wszystkich sprawdzianów na ocenę pozytywną 
4. Uzyskanie pozytywnych ocen z co najmniej połowy pozostałych form 

            sprawdzających osiągnięcia edukacyjne ucznia 
5. Uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych z danego przedmiotu 
6. Zdanie egzaminu z całości materiału z wyżej wymienionych przedmiotów 

 
Brak udokumentowania zaliczenia wszystkich nieobecności na zajęciach będzie skutkować 
otrzymaniem śródrocznej/rocznej oceny negatywnej z danego przedmiotu zawodowego. 
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Uczeń w niepełnym umundurowaniu na lekcjach przedmiotów zawodowych będzie 
traktowany jako nieprzygotowany. 
 

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu uczeń w terminie 
dwóch tygodni, od dnia oddania przez nauczyciela sprawdzianu, ma obowiązek zgłosić się na 
poprawę. 

 

W przypadku  nieobecności usprawiedliwionej na zajęciach praktycznych, uczeń ma 
obowiązek odpracować opuszczone zajęcia w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 

 
W przypadku  nieobecności usprawiedliwionej na zajęciach, uczeń ma obowiązek 

zaliczyć opuszczone zajęcia w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły. 
 
Formą zaliczenia nieobecności na zajęciach może być:  

- uzupełnienie notatek z opuszczonych zajęć 
- odpowiedź ustna z opuszczonej partii materiału 

 
W przypadku zajęć praktycznych : 

- odpracowanie zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych, 
- odpracowanie zajęć z inna grupą na innej zmianie (nieodbyte zajęcia w CKP). 

 
Kryteria ocen i zasady dopuszczenia do egzaminów z przedmiotów zawodowych 

wymienionych w obowiązującej konwencji STCW: 
 
1. Szkolenie z przedmiotu zawodowego po zrealizowaniu całego programu kończy się  

egzaminem. 
2. Egzamin przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu lub inny nauczyciel wyznaczony 

przez Dyrektora szkoły, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe z danej 
dziedziny. Warunkiem przystąpienia ucznia do egzaminu jest spełnienie wymagań 
zgodnych z aktualnym rozporządzeniem w sprawie ramowych programów szkoleń i 
wymagań egzaminacyjnych dla danego działu. 

3. Egzamin ocenia się według skali: 
 
- poniżej 51 % punktów –        ocena niedostateczny; 
- od 51% do 74% punktów –   ocena dostateczny; 
- od 75% do 89% punktów –   ocena dobry; 
- od 90% do 100% punktów – ocena bardzo dobry; 
 
4. Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego w terminie ustalonym przez nauczyciela. 
5. Ocena śródroczna/ roczna jest średnią ważoną ocen bieżących (waga ocen i wzór 

średniej ważonej zgodne z zapisami WO). 
6. Niedostateczną ocenę śródroczną uczeń ma prawo poprawić w terminie i formie 

ustalonej z nauczycielem prowadzącym. W przypadku niezaliczenia oceny w ustalonym 
czasie uczeń powinien uzyskać zgodę Dyrektora Szkoły o możliwość przystąpienia do 
kolejnego terminu poprawy oceny śródrocznej. Po uzyskaniu przez ucznia zgody 
nauczyciel ustala kolejny termin poprawy, jednak nie wcześniej niż 4 tygodnie od 
ostatniego terminu poprawy. 

7. Ocenę roczną wystawia nauczyciel na podstawie oceny pozytywnej uzyskanej z 
egzaminu oraz ocen uzyskanych w trakcie szkolenia zgodnie z zapisami WO. 

 
Uczniowie pracujący niesamodzielnie lub korzystający z niedozwolonych przez 

nauczyciela pomocy dydaktycznych w trakcie sprawdzania osiągnięć otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  co automatycznie wiąże się z brakiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej 
z danego przedmiotu. 
 



21 

 

Uczeń klasy morskiej z chwilą utraty ważności świadectwa zdrowia (z powodu utraty 
stanu zdrowia)może kontynuować naukę w danej klasie. 

Pełnomocnik Dyrektora Szkoły ds. konwencji STCW ma obowiązek niezwłocznego 
poinformowania Urzędu Morskiego o utracie ważności świadectwa zdrowia ucznia.  

Uczeń ten nie może występować z wnioskiem o wydanie świadectwa lub dyplomu 
morskiego. 

 
Pozostałe warunki oceniania są zgodne z zapisami w Wewnątrzszkolnym  Ocenianiu. 
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Rozdział  X 
 

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA SZKOŁY 
 

 

§ 177 

Szkoła administruje powierzonym jej majątkiem, dba o jego należyty stan i bezpieczeństwo. 
 

§ 178 

Majątek szkoły stanowi własność państwową i może być przekazywany lub zbywany 
na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami.  
 

§179 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.  
 

§ 180 

Szkoła, w tym szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Morskich używa pieczęci urzędowej,  
zgodnie z odrębnymi przepisami.  
 

§ 181 

Wzór pieczęci urzędowych oraz zasady ich stosowania  regulują odrębne przepisy.  
 

§ 182 

Szkoła prowadzi dokumentację w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.  
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Rozdział  XI 

 
POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

 

 
§ 183 

Projekt Statutu Szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Samorządu 
Uczniowskiego i Rady Rodziców. 
 

§ 184 

Statut Szkoły  zatwierdza Dyrektor Szkoły – Przewodniczący Rady Pedagogicznej.  
 

§ 185 

Za stworzenie warunków do zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności 
szkolnej odpowiada Dyrektor Szkoły.  
 

§ 186 

Statut Technikum nr 16 w Zespole Szkół Morskich wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 r.  
 

§ 187 

Statut Szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej : 
uczniów, rodziców, nauczycieli. 
 

§ 188 

Sprawy, które nie są unormowane niniejszym statutem, regulują przepisy wynikające 
z Ustawy o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami oraz akty wykonawcze wydane na jej 
podstawie. 
 
 


