Zasady wypełniania arkuszy ocen w ZSZ w Rawiczu
obowiązujące od roku szkolnego 2012/2013
(Rozporządzenie MEN z 28.05.2010 r. z późniejszymi zmianami)
1) Szablony arkuszy ocen obowiązujące od rokosz szkolnego 2012/2013:
− technikum dla młodzieży: MEN-I/44a/2,
− zasadnicza szkoła zawodowa dla młodzieży: MEN-I/45a/2 ,
− szkoła policealna: MEN-I/46a/2,
− liceum ogólnokształcące dla dorosłych: MEN-I/47a/2,
2) Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym,
maszynowym lub ręcznym. Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo
absolwenta, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę z zachowania oraz miesiąc wydania
świadectwa lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania
skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgonie z nazwą ustaloną w statucie szkoły,
z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół można pominąć nazwę zespołu.
W wierszach, które nie są wypełniane, stawia się poziomą kresę, a w przypadku:
− zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych – w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych
zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”,
− nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych – w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny
z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”,
W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z
wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w którym wstawia się poziome kreski.
3) Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy
zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie
oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę.
4) W części arkusza przeznaczonej na wpisanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych należy wpisać
obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z kolejnością przyjętą w ramowym planie nauczania dla
danej klasy.
5) W części arkusza przeznaczonej na wpisanie dodatkowych zajęć edukacyjnych należy wpisać
dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych.
6) Na arkuszach ocen dla uczniów i słuchaczy liceum ogólnokształcącego oraz na arkuszach ocen dla
uczniów technikum, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. poz. 977), obok nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie
rozszerzonym zamieszcza się adnotację „(zakres rozszerzony)”.
7) Na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen
uczniów klas, w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się podstawę programową
kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia
2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół, w części przeznaczonej na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się adnotację o poziomie
nauczania tego języka:
a) „IV.0” – w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego języka obcego nowożytnego
(np. język angielski IV.0),
b) „IV.1p.” – oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B1 w skali globalnej biegłości językowej –
w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną
w zakresie podstawowym (np. język angielski IV.1p.),
c) „IV.1r.” – oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B2 w skali globalnej biegłości językowej –
w przypadku uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego prowadzoną
w zakresie rozszerzonym (np. język angielski IV.1r.),
d) „IV.2” – oznaczającą poziom zbliżony do poziomu C1 w skali globalnej biegłości językowej, w
przypadku uczniów oddziałów dwujęzycznych (np. język angielski IV.2),
8) Na arkuszach ocen, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
a) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
szkół,

b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub
środowiska szkolnego.
UWAGI!
1. W części arkusza dotyczącej imion i nazwisk rodziców oraz adresów ich zamieszkania osobno
wpisujemy imiona i nazwiska ojca i matki oraz ich adresy. Nie odnotowujemy danych rodzica, który
nie żyje.
2. Przed wprowadzeniem do arkusza nazw obowiązkowych zajęć edukacyjnych należy zaplanować
zapis przedmiotów (w jednym lub dwóch wierszach) tak, by wszystkie zmieściły się w arkuszu ocen.
W obowiązujących od roku szkolnego 2012/2013 arkuszach ocen przewidziano mniejszą ilość
wierszy na wprowadzenie nazw przedmiotów.
3. Do AO nie wpisujemy „wychowania do życia w rodzinie”.
4. W przypadku przedmiotu „język obcy zawodowy – język angielski” (nazwa występująca w
ramowym planie nauczania), do arkusza ocen w miejsce słowa „obcy” wprowadzamy nazwę
nauczanego w klasie języka, np. język angielski zawodowy.
Opracował, Janusz Majer

