
I. ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA UCZNIÓW  

 Usprawiedliwiona nieobecność ucznia i słuchacza może być spowodowana 
chorobą lub ważną przyczyną losową.  

 Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich 
trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.  

 Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej 
nieobecności w szkole w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły.  
Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą 
honorowane ! 

 Dyrektor, wicedyrektor szkoły lub wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z 
części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na osobistą lub 
telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). 

II. TRYB OCENIANIA I SKALA OCEN  

Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:  

OCENA  PROGI PROCENTOWE  

niedostateczny  0% - 31%  

dopuszczający  32% - 41%  

dopuszczający +  42% - 51%  

dostateczny  52% - 61%  

dostateczny +  62% - 71%  

dobry  72% - 79%  

dobry +  80% - 87%  

bardzo dobry  88% - 92%  

bardzo dobry +  93% - 98%  

celujący  99% i więcej  

 Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 
promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 
warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym 
planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej  

III. ZACHOWANIE 

OCENY Z ZACHOWANIA Godziny nieobecne nieusprawiedliwione NN 

Ocena wzorowa uczeń nie posiada godzin NN 

Ocena bardzo dobra liczba godzin NN nie może przekroczyć 5 
Ocena dobra liczba godzin NN nie może przekroczyć 10 

Ocena poprawna liczba godzin NN nie może przekroczyć 10 
Ocena nieodpowiednia 10- 40 godzin NN w ciągu półrocza 

Ocena naganna powyżej 40 godzin NN w ciągu półrocza 

 Wychowawca ma prawo podnieść ocenę z zachowania nieodpowiedniego o 
jedną wyżej odpowiednio to motywując. 

 Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 
programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej 
szkole co najmniej trzy razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę z 
zachowania.  

 Dyrektor szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy udziela uczniowi 
pisemnej nagany z włożeniem do arkusza ocen w przypadku opuszczenia bez 
usprawiedliwienia, co najmniej 40 godzin zajęć dydaktycznych. Kolejne 5 
godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia uruchamia procedurę skreślenia 
ucznia z listy uczniów. 


