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       Niniejsze zasady zostały sporządzone z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

oraz Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. 

 

§ 1. Zasady ogólne. 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 

2. Ocenianie ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; 

2) wskazywanie słabych i mocnych stron ucznia poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, 

co wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce ucznia 

oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

-wychowawczej. 

3. Ocenianie obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

2) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych według skali i w formach przyjętych w szkole; 

3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według skali, 

o której mowa w § 7 ust. 2; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć; 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów. 

 

§ 2. Zasady oceniania. 

1. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia, jak jego rodziców; 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena 

końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 
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3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału 

z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany 

poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu 

o okresową ewaluację. 

§ 3. Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów. 

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego przekazuje informację uczniom oraz ich 

rodzicom o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających 

z realizowanego  programu nauczania; 

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadku gdy:  

1) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 

3)  posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię wspomnianej poradni; 

4) nie posiada orzeczenia lub opinii. Uczeń jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

na podstawie rozpoznania jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych. Rozpoznania dokonuje nauczyciel 

i/lub specjalista; 

3. Wymagania dostosowane na podstawie opinii poradni dotyczą wyłącznie konkretnego 

ucznia i mają formę pisemną.  

§ 4. Rodzaje ocen szkolnych. 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

3) śródroczne; 

4) roczne; 

5) końcowe.  
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§ 5. Jawność ocen. 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu 

ucznia o jej skali. 

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości 

i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. 

Ocena wpisywana jest do dziennika elektronicznego. 

4. Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

1) na zebraniach ogólnych i indywidualnych; 

2) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia; 

3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem. 

5. O osiągnięciach i postępach uczniowie i ich rodzice są informowani na zebraniach 

ogólnych i indywidualnych, w formie komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej 

lub śródrocznej/klasyfikacyjnej. 

§ 6. Uzasadnianie ocen. 

1.  Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

2.  Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie 

w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki 

w ich opanowaniu oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma 

prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje 

prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania. 

§ 7. Wymagania edukacyjne. 

1. Wymagania szczegółowe z języków obcych nowożytnych dla trzyletniego oraz 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego reguluje podstawa programowa kształcenia 

ogólnego. 

2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się 

w stopniach według skali: 

stopień celujący – 6 

stopień bardzo dobry – 5 

stopień dobry – 4 

stopień dostateczny – 3 

stopień dopuszczający – 2 

stopień niedostateczny – 1 

3. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem poprzez dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów. 

4. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności określone programem nauczania i wymagania programowe 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 
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b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania, 

c) jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim; 

 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej 

klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę  

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w danym 

przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku) 

wypowiedzi ustnych i pisemnych; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej 

klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 

programowej danego przedmiotu, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje/wykonuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela, 

c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej 

dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie  w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne 

usterki stylistyczne; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, rozumie 

tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami, 

b) rozwiązuje/wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności, 

c) posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja  

i klarowność wypowiedzi; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia 

wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień, 

b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza 

mechanicznie, brak mu umiejętności wyjaśniania zjawisk, 

c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności 

w formułowaniu myśli; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki 

w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 

b) nie jest w stanie rozwiązać/wykonać zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności, 

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności. 

5. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 

1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu 

(lub dużą część działu); 

2) sprawdziany z kilku ostatnich lekcji; 

3) kartkówki z trzech ostatnich lekcji; 
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4) prace pisemne (list formalny i nieformalny, rozprawka, artykuł) 

5) prace domowe; 

6) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji; 

7) wypowiedzi ustne; 

8)  aktywność. 

6. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów: 

1) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie 

ma znaczący wpływ na ocenę semestralną: 

zasady przeprowadzania: 

a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, które 

są odnotowywane w dzienniku elektronicznym, 

b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia 

nie więcej niż trzy; 

2)  sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji: 

zasady przeprowadzania: 

a) uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 3 dni, 

b) w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 2 sprawdziany, 

c) w dniu, w którym odbywa się praca klasowa, można przeprowadzić nie więcej niż jeden 

sprawdzian. 

3) kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji 

lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi, przy 

ich przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2. 

7. Pisemne sprawdziany wiadomości oceniane są punktowo i przeliczane na oceny 

zawarte wg zasady: 

96% - 100% – celujący, 

85% - 95% - bardzo dobry, 

75% - 84% - dobry , 

55% - 74% - dostateczny, 

40% - 54% - dopuszczający, 

 0% - 39% - niedostateczny. 

8. W pracy pisemnej ocenie podlega: 

1) zrozumienie tematu, 

2) znajomość opisywanych zagadnień, 

3) sposób prezentacji, 

4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna, 

5) język, 

6) estetyka zapisu. 

9. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega: 
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1) znajomość zagadnienia, 

2)samodzielność wypowiedzi, 

3) kultura języka, 

4) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

10. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie 

podlegają następujące umiejętności: 

1) planowanie i organizacja pracy grupowej, 

2) efektywne współdziałanie, 

3) wywiązywanie się z powierzonych ról, 

4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

11. Każdy uczeń w ciągu semestru powinien otrzymać co najmniej 6 /sześć/ ocen. 

12. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika 

elektronicznego.  

13. Uczeń może poprawiać każdą ocenę jednokrotnie w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania informacji o ocenie. Do obowiązku ucznia należy zgłosić wolę poprawy 

nauczycielowi. O sposobie poprawy i konkretnej dacie (z zachowaniem terminu) decyduje 

nauczyciel. Ocena z poprawy jest wpisywana obok oceny pierwotnej, nie likwidując jej.  

14. Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową część 

materiału. W przypadku nieobecności, do dziennika wpisuje się skrót nb. Uczeń ma obowiązek 

napisać pracę w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie dłuższym niż okres dwóch 

tygodni. Nieprzystąpienie do pisania pracy klasowej ma wpływ na ocenę śródroczną i roczną. 

15. Pisemne kartkówki, sprawdziany wiadomości, prace klasowe i dłuższe prace pisemne 

poprawiane są i zwracane uczniom w ciągu dwóch tygodni.  

16. Sprawdzone dłuższe prace pisemne winny być zaopatrzone w recenzje i omówione 

na lekcji oraz dane uczniom do wglądu. 

17. Znak graficzny “parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie 

sprawdzania zawartości merytorycznej. 

18. Ocenione kartkówki, sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane 

są przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego. 

19. Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich 

pisemnych sprawdzianów wiadomości.  

20. Uczeń ma prawo jeden raz być nieprzygotowany do lekcji w ciągu semestru 

bez uzasadniania przyczyny. Nauczyciel wpisuje wówczas do dziennika elektronicznego skrót  

„np”.  

21. Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, obejmuje również zadanie domowe oraz 

brak zeszytu z pracą domową.  

22. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z  aktywności na lekcji. W przypadkach 

uzasadnionych decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji jak również okres 

obejmujący nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o którym mowa powyżej, podejmuje 

nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne. 
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23. Prawo do ulg w odpowiedzi ustnej zostaje zawieszone dwa tygodnie przed 

klasyfikacyjnym zebraniem rady. 

24. Ustala się następujące kody dla ocen w dzienniku elektronicznym w zakładce 

Ocenianie: 

            pk – praca klasowa 

            spr – sprawdzian 

            ktk - kartkówka 

            gr – gramatyka 

            sło – słownictwo 

            ust – wypowiedź ustna 

            akt – aktywność 

            pd – praca domowa   

 

§ 8. Dostosowanie wymagań. 

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii PP-P dostosować wymagania edukacyjne 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom. 

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

§ 9. Klasyfikacja śródroczna i roczna. 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

2. Klasyfikacja śródroczna i roczna polegają na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych zgodnie ze skalą 

określoną w niniejszym dokumencie. 

3. Przed klasyfikacją śródroczną i roczną nie przewiduje się zaliczania materiału z całego 

semestru lub roku w celu poprawy przewidywanej oceny. Uczeń ma obowiązek pracować 

systematycznie aby umożliwić nauczycielowi klasyfikację. 

4.  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu 

pierwszego semestru.  

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie są średnią 

arytmetyczną ocen cząstkowych. 
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6. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych są ocenami uwzględniającymi wiadomości i umiejętności ucznia z poprzedniego 

semestru. 

7. Ustalona przez nauczyciela śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

8. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym 

semestrze ocena śródroczna staje się oceną roczną. 

9. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego 

nauczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

10. Na tydzień przed zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący zajęcia 

edukacyjne ustnie informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych 

lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych.  

11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata 

lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową 

ocenę klasyfikacyjną. 

12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo 

wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracowuje program działań w celu uzupełnienia 

przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, 

pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela. 

§ 10. Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna 

Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana na semestr lub koniec roku, 

gdy spełnia następujące warunki: 

1. jego frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu jest nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby); 

2. ma wszystkie nieobecności na lekcjach z języka obcego usprawiedliwione; 

3. przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  

i prac pisemnych; 

4. ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych uzyskał oceny pozytywne, również 

w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 

5. skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym 

konsultacji indywidualnych. 

Tryb ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana ustala się po konsultacji  

z nauczycielem. 
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§ 11. Zasady pracy podczas nauczania zdalnego. 

1. Nauczanie prowadzone jest z wykorzystaniem mediów elektronicznych. 

2. Nauczyciele kontaktują się z uczniami i ich rodzicami przy pomocy dziennika 

elektronicznego, poczty elektronicznej, poprzez grupy klasowe na platformach 

społecznościowych lub inne formy preferowane lub ustalone w grupie. 

3. Nauczyciele dokumentują przeprowadzoną aktywność w dzienniku elektronicznym zapisując 

temat oraz zapisując pracę domową w odpowiedniej zakładce w dzienniku elektronicznym. 

4. W pracy z uczniem uwzględnia się jego indywidualne możliwości psychofizyczne oraz 

uwarunkowania technologiczne posiadanych przez niego narzędzi elektronicznych. 

5. Ocenianiu podlegają prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace domowe, wypracowania 

przesłane w edytorze tekstu, aktywność ucznia w trakcie lekcji oraz odpowiedzi ustne 

za pośrednictwem komunikatora. 

6. Na wykonanie i odesłanie drogą on-line zleconych prac domowych nauczyciel ustala termin. 

7. W ocenianiu uwzględnia się wkład i zaangażowanie ucznia oraz jego specyficzne potrzeby 

edukacyjne. 

8. Podczas nauczania zdalnego konsultacje odbywają się poprzez dziennik elektroniczny. 

Nauczyciel udziela odpowiedzi na wiadomości rodziców oraz uczniów w ustalonym terminie w 

wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

 

§ 12 Postanowienia końcowe. 

1. Tryb odwoławczy od wystawionej oceny oraz procedury związane z egzaminami 

poprawkowymi oraz sprawdzającymi szczegółowo określają Wewnątrzszkolne Zasady 

Oceniania I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie. 

2. Kwestie nieuregulowane niniejszym dokumentem rozstrzyga się zgodnie z WZO 

I Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie. 

3. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języków obcych nowożytnych podlegają ewaluacji. 

Można dokonać w nich  zmian na wniosek uczniów i nauczycieli. 

4. PZO jest dostępne w bibliotece szkolnej i u nauczycieli języków obcych (wersja 

papierowa) oraz na stronie www szkoły (wersja elektroniczna). 

 

 

 

 


