
Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 

§ 13. Założenia ogólne 

 

1. Podstawą wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, z dnia 3 sierpnia 2017 roku. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności oraz porównanie go do wymagań edukacyjnych wynikających z 

programów nauczania oraz formułowaniu oceny. Ocena ta powinna dać informację o 

efektywności stosowanych przez nauczycieli metod i sposobu organizacji pracy 

dydaktyczno- wychowawczej. Dotyczy ona bieżącego uświadamiania stopnia 

opanowania wiadomości i umiejętności przez uczniów oraz ma wdrażać do 

systematycznej pracy. 

 

§14. Ocenianie 

 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2) zachowanie ucznia.  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji w szkole programów 

nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 

 

§15. Rodzaje ocen szkolnych 

 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące (w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie plusów „+” i minusów „-

”; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku 

szkolnego, 

b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny 

końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku szkolnym lub 

ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w 

ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyniku olimpiad i 

konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową 

zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej. 

 



§16. Cel oceniania 

 

1. Ocenianie ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,  

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie mu informacji o 

tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,  

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania swojego 

rozwój, 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i poprawy zachowania, 

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia, 

6) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w 

nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.  

 

§17. Ocenianie w szkole obejmuje 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem 

zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole, 

2) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia,  

3) nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 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, 

4) ustalanie kryteriów zachowania, 

5) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i form przyjętych w szkole, 

6) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 

skali form przyjętych w szkole, 

7) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i 

sprawdzających, 

8) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

9) 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. Kryteria ocen z danego przedmiotu powinny być na tyle elastyczne, aby można było   

uwzględniać zdolności poszczególnych uczniów i odnosić ocenę do danego ucznia, a 

nie do średniego poziomu klasy ( pomocne mogą być testy na „ wejście”). 



 

§18. Jawność oceniania. 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Termin zakończenia I i II semestru ustalany 

jest na podstawie organizacji kalendarza roku szkolnego. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia 

podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu. 

4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania 

wiadomości i umiejętności uczniów przedstawione są do wglądu uczniom na 

zajęciach edukacyjnych. Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi w czasie lekcji a jego 

rodzicom w czasie zebrań lub po ustaleniu z nauczycielem innego terminu. Na 

prośbę rodzica nauczyciel może udostępnić kopię pracy pisemnej ucznia. 

6. Szczegółowe zasady oceniania dla każdego przedmiotu są określone w 

przedmiotowym systemie oceniania z danego przedmiotu. 

7. Nauczyciel powinien uzasadnić każdą bieżącą ocenę szkolną. 

8. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego 

uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 7. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel 

przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie w czasie wywiadówki lub wcześniej 

ustalonego spotkania. 

9. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie obejmującym większe partie 

materiału ustala się wpis cyfrowy – zero „0” do dziennika. 

10. Uczeń ma obowiązek zaliczenia ( pisemnie lub ustnie) zaległego materiału w trybie 

uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż do 2 tygodni od jej 

wystawienia. Ocenę uzyskaną z zaliczenia nauczyciel wpisuje po zaznaczeniu 

ukośnej kreski ( np.0/5). 

11. Podobnego zapisu dokonuje się w przypadku poprawy oceny ( np.: 1/5). Uczeń ma 

prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny pisemnej z wyłączeniem kartkówek 

w trybie uzgodnionym z nauczycielem. 

12. Dopuszcza się stosowanie skrótów typu : np.( nie przygotowany), bz.( brak zadania), 

bzt ( brak zeszytu), lub inne opisane w dzienniku jako legenda. 

13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 

przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

14. Ocenianie uczniów z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

15. Na pisemny wniosek rodziców, uczeń może nie uczestniczyć w zajęciach z religii, 

etyki oraz wychowania do życia w rodzinie. 

 

§19. Informowanie rodziców o zasadach oceniania 

 

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 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. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego informuje uczniów ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazywane i udostępniane są: 

1) dla uczniów w formie ustnej na pierwszej lekcji  zajęć edukacyjnych i lekcji 

wychowawczej, 

2) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu, 

3) w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece szkolnej – dostęp do 

informacji możliwy w godzinach pracy biblioteki, 

4) w formie informacji elektronicznej na stronie sp.kielanowka@boguchwala.pl – 

dostęp do informacji nieograniczony. 

 

§20. Kryteria oceniania. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

 

1. Ustala się następujące formy sprawdzania bieżących osiągnięć edukacyjnych i postępów 

ucznia:  

1) odpowiedzi ustne (odpowiedzi na pytania, opowiadanie, opis, wygłaszanie tekstów z 

pamięci, udział w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie, rozwiązywanie 

zadań itp.),  

2) prace pisemne w klasie:  

a) kartkówka – pisemne sprawdzenie wiadomości i umiejętności programowych 

obejmujące materiał do trzech ostatnich lekcji, trwające do 15 minut i 

niewymagające powtórzenia ani zapowiedzi, nie podlega poprawie,  

b) sprawdzian – forma pisemnej kontroli wiadomości i umiejętności 

programowych ucznia obejmujące dział lub wybrane zagadnienia programowe, 

zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzona wpisem w 

dzienniku elektronicznym, trwająca od 20 do 40 minut,  

c) praca klasowa – wg specyfiki przedmiotu, zapowiedziana z tygodniowym 

wyprzedzeniem, poprzedzona wpisem w dzienniku elektronicznym, lekcją 

powtórzeniową, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą, 

czas trwania 1 godzina lekcyjna,  

d) dyktando (pisanie z pamięci, ze słuchu, uzupełnianie luk w tekście) – 

poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni, 

zapowiadane tydzień wcześniej, czas trwania do 45 minut,  

e) diagnoza wstępna/końcowa – sprawdzenie ogólnej wiedzy i umiejętności 

ucznia, dotyczy danego przedmiotu i nie wymaga zapowiedzi, ocena nie ma 

wpływu na ocenę śródroczną/ roczną,  

f) testy różnego typu wg specyfiki przedmiotu, zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem, potwierdzone wpisem w dzienniku, czas trwania do 45 minut.  

3) prace domowe:  

a) ćwiczenia/ zadania domowe;, 

b) notatki lub wywiady,  

c) własna twórczość – wytwory literackie, plastyczne, samodzielnie wykonane 

pomoce naukowe,  

d) referat – dłuższa forma wypowiedzi pisemnej, długoterminowy czas 

wykonania (od 1-2 tygodni);  

e) wypracowania literackie.  
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4) różne formy aktywności ucznia:  

a) praca indywidualna na lekcji,  

b) praca w grupie (organizacja pracy grupy, komunikacja w grupie, 

zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy),  

c) udział w konkursach, przedstawieniach, zawodach sportowych. 

5) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (zeszyt, książki, przyrządy i przybory, strój 

sportowy itp.) . 

2. Zasada przeliczania liczby zdobytych punktów na oceny:  

do - 29% – stopień niedostateczny  

od 30% - 49% – stopień dopuszczający  

od 50% - 74% – stopień dostateczny  

od 75% - 89% – stopień dobry  

od 90% - 100% – stopień bardzo dobry  

100% + zadania dodatkowe - stopień celujący  

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (sprawdziany, testy, prace klasowe, 

dyktanda) nauczyciel przechowuje do końca danego roku szkolnego.  

 

§21. Terminy 

 

1. Częstotliwość oceniania, terminy oddawania prac pisemnych, motywacja oceny:  

1) w jednym tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe, testy lub trzy 

sprawdziany w danym oddziale, lecz nie jednego dnia,  

2) w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, test lub praca klasowa,  

3) w ciągu dnia może odbyć się tyle kartkówek, ile przedmiotów,  

4) zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może odbyć się na prośbę 

uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu pkt. 1 i 2 nie 

obowiązują, 

5) ustala się termin oddawania sprawdzonych kartkówek, prac klasowych, 

sprawdzianów i innych pisemnych form wypowiedzi do 2 tygodni, 

6) każda praca pisemna ucznia powinna zawierać krótkie uzasadnienie oceny lub 

podanie przy każdym zadaniu uzyskanej i maksymalnej liczby punktów do 

zdobycia. 

  

2.  W przypadku nieuczestniczenia w pisemnej formie sprawdzania wiadomości i 

umiejętności   (prace klasowe, sprawdziany, testy, dyktanda) bez względu na jego 

przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzenia osiągnięć w trybie 

określonym przez nauczyciela, jednak nie później niż 2 tygodnie od powrotu do szkoły po 

okresie absencji.  

W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczenia zaległego 

sprawdzianu. 

3. Ucieczka ucznia ze sprawdzianu traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie 

pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 

 

§22. Nieprzygotowanie do zajęć 

 

1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć: 

1) 1 raz – 1 godzina przedmiotu w tygodniu, 

2) 2 razy – 2 godziny przedmiotu w tygodniu i więcej. 

2. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed rozpoczęciem zajęć. 



3. Fakt nieprzygotowania ucznia do zajęć nauczyciel zaznacza w dzienniku elektronicznym, 

stawiając znak „np”. 

4. Nieprzygotowania nie można wykorzystać w czasie zapowiedzianych wcześniej prac 

pisemnych i lekcji powtórzeniowych.  

 

§23. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena z zajęć 

edukacyjnych 

 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę proponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z terminem ustalonym w Statucie. 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i 

tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych ocen bieżących jest równa 

ocenie, o którą ubiega się lub od niej wyższa. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby), 

2) usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach, 

3) przystąpienie do wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych przewidzianych prze 

nauczyciela, 

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych, również             

w trybie poprawy oceny niedostatecznej, 

5) skorzystanie z wszystkich form poprawy oferowanych przez nauczyciela, w tym 

konsultacji. 

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą, w formie 

podania, do wychowawcy, w ciągu 7 dni od ostatecznego poinformowania uczniów o 

przewidywanych ocenach rocznych. 

5. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogów z ust. 3 pkt 1 i 2, a nauczyciel 

przedmiotu spełnienie wymogów z ust. 3 pkt 3, 4 i 5. W przypadku spełnienia przez 

ucznia warunków wymienionych w ust. 3 nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na 

przystąpienie do poprawy oceny. 

6. W przypadku nie spełnienia  któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 3 prośba 

ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu 

przyczynę jej odrzucenia. 

7. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 5 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego. 

8. Sprawdzian, oceniany zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony 

do dokumentacji wychowawcy klasy. 

9. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 

zaliczony na ocenę, o którą ubiegał się uczeń lub wyższą. 

10. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od 

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

 

§24. Ocena zachowania 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) bezpieczne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 



5) korzystanie z księgozbioru bibliotecznego, 

6) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

2. W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania, począwszy od klasy czwartej 

ustala się według następującej skali:  

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne.  

4. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

5. Szczegółowe kryteria śródrocznej i końcowej oceny zachowania znajdują się w §  30, 31, 

32, 33.   

       

§25. Obszary aktywności ucznia, które bierze się pod uwagę w ocenianiu 

 

1. Zakres wiadomości i umiejętności. 

2. Rozumienie materiału naukowego. 

3. Umiejętność posługiwania się, w różnych formach językiem przedmiotowym oraz 

poprawność wypowiedzi. 

4. Aktywność w czasie lekcji. 

5. Umiejętność pracy w grupie oraz komunikowania się. 

6. Umiejętność prezentowania zdobytej wiedzy w sytuacjach typowych i nowych, 

kultury przekazywania wiedzy. 

7. Samodzielność w wykonywaniu poleconych zadań. 

8. Umiejętność planowania pracy własnej. 

9. Umiejętność selekcjonowania wiedzy. 

10. Umiejętność interpretacji i uzasadniania. 

11. Gotowość stosowania wiedzy w życiu. 

12. Projekty i wytwory dzieci. 

13. Stosowanie się do zasad bhp w różnych sytuacjach. 

14. Udział w zajęciach pozalekcyjnych. 

15. Aktywność w działalności pozaszkolnej. 

 

 

§26. Skala ocen 

 

1. W klasach I-III oceny: klasyfikacyjna śródroczna i roczna, są opisowe z wyjątkiem j. 

angielskiego, religii oraz zajęć komputerowych. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się 

oprócz oceny opisowej również oceny wyrażone stopniem. Ocena opisowa to ustna bądź 

pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. 

2. Oceny bieżące w klasach I – III i IV – VIII oraz oceny śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne w klasach IV - VIII ustala się wg następującej skali:  

 

Ocena słowna - stopień: Ocena cyfrowa Skrót  
 



celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

dopuszczający 2 dop 

niedostateczny 1 ndst  
 

 

3. Kryteria oceny bieżącej: 

1) celująca – 6 : uczeń posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające 

poza program nauczania i wymagania programowe przedmiotu, osiąga sukcesy w 

konkursach, 

2) bardzo dobry- 5 : uczeń posiada wiadomości i umiejętności rozszerzające 

określone programem nauczania, bierze udział w konkursach, 

3) dobry- 4: uczeń posiada wiadomości i umiejętności podstawowe określone 

programem nauczania, 

4) dostateczny – 3: uczeń posiada wiedzę i umiejętności konieczne określone 

programem nauczania, 

5) dopuszczający- 2: uczeń nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania, ale wykazuje chęć i zaangażowanie w ich 

opanowanie, 

6) niedostateczny-1: uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności 

określonych podstawami programowymi oraz nie wykazuje zaangażowania. 

4. W ocenianiu bieżącym i śródrocznym można stosować znaki plus „+”, minus „-„ oraz 

skróty ocen bieżących. W arkuszu ocen i w dzienniku lekcyjnym śródroczne i roczne 

oceny klasyfikacyjne wpisuje się w pełnym brzmieniu. 

 

§27. Metody oceny osiągnięć ucznia 

 

1. Obserwacja pracy ucznia. 

2. Kontrola wypowiedzi ustnych. 

3. Kontrola w formie pisemnej: 

1) krótka wypowiedź w formie pisemnej / kartkówka z ostatnich 3 lekcji/, 

2) wypracowanie lub sprawdzian z działu, semestru, półrocza, 

3) test osiągnięć szkolnych, 

4) konkurs. 

4. Prezentacja wyników pracy ucznia w formie graficznej. 

5. Prawidłowe posługiwanie się pomocami dydaktycznymi. 

6. Osiągnięcia w grach dydaktycznych. 

7. Samodzielne planowanie i przeprowadzanie obserwacji. 

8. Wnioskowanie na podstawie obserwacji. 

9. Samodzielne projektowanie prostych doświadczeń. 

10. Samodzielne wykonywanie doświadczeń i eksperymentów. 

 

 

§28. Kryteria oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej 

 

1. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć i postępach edukacyjnych, 

2) pomoc w samodzielnym planowaniu rozwoju ucznia, 

3) motywowanie do dalszej pracy, 



4) dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach i specyficznych 

uzdolnieniach ucznia. 

2. Za obowiązującą z języka angielskiego i religii przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen 

od 1 do 6.  Dopuszcza się stosowanie plusów „+” i minusów „-”  w ocenianiu bieżącym 

według przyjętej w rozdziale 3, § 26, ust. 4. 

3. W ocenianiu śródrocznym można stosować znaki plus „+”, minus „-”. W arkuszu ocen i w 

dzienniku lekcyjnym roczne oceny klasyfikacyjne wpisuje się w pełnym brzmieniu. 

4. Dobre ocenianie musi spełniać pewne warunki sprzyjające rozwojowi ucznia, czyli: 

1) dać dziecku informację o tym, co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko 

jest na drodze do osiągnięcia celu, 

2) uwzględnić możliwości dziecka, nie wszyscy przecież w tym samym czasie są w 

stanie opanować jakąś umiejętność, a niektórzy nigdy nie będą biegli w danym 

zakresie, 

3) brać pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonanie jakiegoś 

zadania; 

4) zachęcać do dalszej pracy, uświadomić, że wysiłek się opłaca, 

5) nie może pełnić funkcji kary lub nagrody, 

6) uwzględnić postęp jaki dokonał się w dziecku, 

7) nie zawierać krytyki i nie etykietować dzieci. 

5. Ocena opisowa śródroczna i roczna uwzględnia: 

1) postępy w edukacji, 

2) postępy w rozwoju osobowo- społecznym, 

3) osobiste osiągnięcia uczniów. 

6. Ocena opisowa śródroczna zawiera zalecenia dla ucznia: dotyczą one zarówno postępów 

w nauce, jak i postępów w rozwoju społeczno – emocjonalnym oraz fizycznym. 

7. W ocenie opisowej rocznej nie stosujemy zaleceń, ale informujemy o poziomie 

opanowanej wiedzy i umiejętności oraz o postępach w rozwoju społeczno – 

emocjonalnym. 

 

§29. Śródroczna i roczna ocena opisowa. 

 

1. Śródroczna i roczna ocena opisowa jest wynikiem półrocznego lub rocznego 

obserwowania rozwoju dziecka w stałej współpracy z domem. Aby ją napisać nauczyciel 

musi zgromadzić jak najwięcej informacji o uczniu. 

2. Ocena bieżąca ucznia może być wyrażona ustnie lub przyjmuje formę oceny cyfrowej w 

skali od 1-6 zapisanej w zeszycie ucznia lub w dzienniku elektronicznym. W trakcie 

wykonywania pracy przez dziecko lub po jej zakończeniu, nauczyciel powinien ją 

sprawdzić, pochwalić dziecko za wysiłek, zachęcić do dalszej pracy.  

 

§30. Kryteria oceny zachowania w klasach I – III 

 

1. Ocena zachowania jest oceną opisową, która dostarcza rzetelnej informacji na temat 

zachowania ucznia. 

2. Na początku roku szkolnego każdy nauczyciel informuje uczniów oraz ich rodziców o 

wymaganiach dotyczących zachowania ucznia. 

3. W ciągu roku szkolnego bieżące ocenianie zachowania odbywa się według punktowego 

systemu oceniania zachowania uczniów zał. nr 2. 

4. Nauczyciele uczący w klasach I – III mają obowiązek wpisywać do dziennika 

elektronicznego pozytywne i negatywne uwagi o zachowaniu ucznia. 

5. Ocenianie zachowania ma na celu: 



1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, 

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu, 

3) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach 

w zachowaniu ucznia. 

6. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą 

opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli 

uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły. 

 

§31. Ocena zachowania w klasach IV – VIII 

 

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, który ma obowiązek poinformować na 

początku roku szkolnego rodziców i uczniów o jej kryteriach. Ocenianie zachowania ucznia 

polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy 

stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz 

obowiązków ucznia określonych  w statucie szkoły. 

2. Ocena  zachowania jest jawna zarówno dla ucznia i jego rodziców. 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

     1) oceny z zajęć edukacyjnych, 

     2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na 

śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

5. Ocenianie zachowania ucznia ma na celu: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, 

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu, 

3) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu ucznia. 

6. Przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca bierze pod uwagę następujące kryteria, 

które posiadają określoną wagę: 

1) samoocena ucznia, 5 % 

2) opinia zespołu uczniowskiego, 10 % 

3) opinia zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, 50 % 

4) uwagi innych pracowników szkoły, którzy mają kontakt z uczniem, 5% 

5) punktowy system oceniania uczniów, 30%. 

7. Szczegółowe kryteria punktowego systemu oceny zachowania uczniów zał. nr 2. 

8. Na ocenę z zachowania ma wpływ w szczególności: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

2) respektowanie przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych, 

3) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

4) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

5) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

6) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

7) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

8) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

9) okazywanie szacunku innych osobom, 

10) odpowiedni wygląd ucznia. 

9. Od klasy czwartej ocenę zachowania śródroczną, roczną i końcową ustala się według 

skali: 

1) wzorowe , 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 



4) poprawne , 

5) nieodpowiednie , 

6) naganne. 

10. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne 

zachowanie ucznia. Od postawy ucznia zależy ocena śródroczna i roczna  zachowania 

11. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca oddziału jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o 

przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

12. 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 poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

 

§32. Tryb odwołania od oceny zachowania 

 

1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną 

jest ostateczna. W sytuacjach wyjątkowych uczeń lub jego rodzice mają prawo do 

odwołania się od tej oceny do Dyrektora Szkoły. 

2. Uczeń i jego rodzice mogą występować do Dyrektora Szkoły o ponowne ustalenie oceny 

zachowania tylko w przypadku, gdy została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 

dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3.  W przypadku stwierdzenia, że ocena została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa,    

Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę z zachowania w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

4.  W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze 

– jako przewodniczący komisji,  

2) wychowawca oddziału,  

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie;  

4) pedagog,  

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,  

6) przedstawiciel Rady Rodziców.  

5. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej i jest 

ostateczna. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający jej skład, termin posiedzenia, wynik  

głosowania, ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen.  

 

 

 

 

§33. Ocena zachowania ( uwagi ogólne). 

 



1. Punktowy system oceniana zachowania uczniów przedstawia się według następującej 

skali wag:  

1) zachowanie wzorowe : od 200 punktów, 

2) zachowanie bardzo dobre : od 150 do 199 punktów, 

3) zachowanie dobre : od 100 do 149 punktów, 

4) zachowanie poprawne : od 60 do 99 punktów, 

5) zachowanie nieodpowiednie : od 40 do 59 punktów, 

6) zachowanie naganne : od 0 do 39 punktów. 

2. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapisywać na bieżąco pozytywne i negatywne uwagi o 

uczniu w dzienniku elektronicznym. 

3.  Wszelkie szkody spowodowane przez ucznia, przy jego współudziale lub z jego winy 

muszą być przez niego lub jego rodziców naprawione lub opłacone. Formalności z tym 

związane należy uzgodnić z wychowawcą ewentualnie z dyrektorem szkoły. 

4.  Wszelka kradzież popełniona przez ucznia, przy jego współudziale lub z jego winy musi 

być zrekompensowana rzeczowo lub finansowo przez ucznia lub jego rodziców. 

Wysokość odszkodowania ustala wychowawca ewentualnie dyrektor szkoły w 

uzgodnieniu z osobą poszkodowaną. 

5.  Szczegółowe kryteria oceny zachowania:  

1) Stosunek do obowiązków szkolnych:  

a) możliwości ucznia i jego warunki pracy a wyniki osiągane w nauce, 

b) wkład pracy w osiąganie wyników, 

c) zachowanie na lekcjach, 

d) rzetelność, sumienność, obowiązkowość. 

2) Stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły: 

a) sposób zwracania się do pracowników szkoły, 

b) reagowanie na polecenia i uwagi, 

c) szacunek dla dorosłych i ich pracy. 

3) Stosunek do kolegów: 

a) poszanowanie godności osobistej innych, 

b) sposób zwracania się do kolegów ( język, zachowanie itp.), 

c) tolerancja wobec inności, 

d) reagowanie na konflikty, 

e) umiejętność rozwiązywania konfliktów, 

f) pomoc koleżeńska, 

g) zaczepianie słowne lub fizyczne, 

h) udział w bójkach, 

i) wyłudzanie pieniędzy, przedmiotów itp. 

4) Aktywność społeczna ucznia: 

a) pełnione funkcje w szkole, w klasie, w organizacjach, 

b) praca na rzecz szkoły, klasy, organizacji, 

c) działalność charytatywna, 

d) pomoc w organizowaniu szkolnych uroczystości i imprez. 

5) Dyscyplina pracy ucznia:  

b) przestrzeganie regulaminu szkoły (przestrzeganie zakazu używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkole), 

c) obecność na zajęciach, 

d) punktualność, 

e) przestrzeganie terminów zobowiązań ( przynoszenie usprawiedliwień, podpisów 

rodziców, zwrot książek do biblioteki itp.), 

f) przestrzeganie przepisów bhp. 



6) Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań:  

a) udział w konkursach, 

b) udział w zawodach sportowych, 

c) czynny udział w szkolnych imprezach i uroczystościach, 

d) udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

e) samodzielne rozwijanie zainteresowań i zdolności. 

7) Postawa wobec nałogów:  

a) palenia papierosów, 

b) picia alkoholu, 

c) zażywania narkotyków, 

d) uzależnienie od gier komputerowych, 

e) postawa wobec nałogów i uzależnień innych. 

8) Kultura osobista i postawa moralna ucznia:  

a) poszanowanie godności własnej i innych, 

b) uczciwość i prawdomówność, 

c) życzliwość, 

d) kultura słowa, 

e) taktowność, 

f) reagowanie na zło, 

g) zachowanie się na zajęciach pozalekcyjnych., 

h) zachowanie się poza terenem szkoły w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,  

i) ( np. podczas wycieczek, wyjść do kina, teatru, itp.), 

j) zachowanie się poza terenem szkoły, 

k) szacunek dla symboli szkolnych i narodowych.   

9) Poszanowanie mienia:  

a) poszanowanie mienia szkolnego, 

b) poszanowanie cudzej własności, 

c) poszanowanie własnej i cudzej pracy, 

d) dbanie o wygląd otoczenia, 

e) reagowanie na przejawy dewastacji i kradzież, 

f) fałszowanie podpisów i dokumentów. 

10) Dbanie o własny wygląd:  

a) higiena osobista ucznia, 

b) odpowiednie obuwie, 

c) właściwy strój: 

 niewyzywający, 

 niezawierający obraźliwych treści i symboli, 

 stosowny do okoliczności. 

d) niestosowny wygląd – makijaż, fryzura, malowanie paznokci. 

  

§ 34. Klasyfikowanie śródroczne i roczne 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa  semestry. 

2.  Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej rocznej należy uwzględnić osiągnięcia i 

umiejętności ucznia za I i II semestr. 

3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są jawne. 

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

zachowania. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych. 



6. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną 

w niniejszym Statucie. 

7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne, zaś ocenę  zachowania wychowawca klasy w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną i uczniami danego oddziału klasowego. Ustalona 

ocena klasyfikacyjna nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

8. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu 

pierwszego semestru. 

9. O ocenach  śródrocznych klasyfikacyjnych ucznia, nauczyciel nie ma obowiązku 

informować rodziców, gdyż od nich rodzic nie może się odwołać. 

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

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stworzy uczniowi szansę 

uzupełnienia braków, poprzez lekcje w zespołach wyrównawczych, zajęciach 

samopomocy koleżeńskiej, pomocy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, 

własny program, indywidualizację wymagań itp. 

11. Dopuszcza się plusy „+” i minusy „-” przy ocenach śródrocznych klasyfikacyjnych. 

12. W klasach I-III  ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna osiągnięć edukacyjnych 

oraz zachowania jest oceną opisową. 

13. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali: 

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. 

14. Pozytywnymi oceanami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w ust. 13 pkt 1-5. 

15. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w ust. 13 pkt 6. 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

17. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna  

zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen bieżących. 

1) Ocenę śródroczną i roczną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala się na 

podstawie średniej ważonej w dzienniku elektronicznym oraz decyzji nauczyciela 

danego przedmiotu, który bierze pod uwagę oprócz średniej ważonej, także 

zaangażowanie, aktywność i wkład pracy ucznia w zdobywanie wiedzy i 

umiejętności.  

2) Zasada przeliczania średniej ważonej: 

 

a) 6,00 – 5,51 – stopień celujący 

b) 5,50 – 4,70 - stopień bardzo dobry, 

c) 4,69 – 3,70 - stopień dobry, 

d) 3,69 – 2,70 - stopień dostateczny, 

e) 2,69 – 1,70 - stopień dopuszczający, 

f) 1,69 – 0 - stopień niedostateczny. 



18. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią roczną co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania, 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

19. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia z religii lub etyki, do średniej ocen, o której 

mowa w ust. 18, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne z tych zajęć. 

20. Wyniki śródrocznej i rocznej klasyfikacji zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

Wychowawcy klas podają je do wiadomości rodziców w formie pisemnej w czasie 

wywiadówki oraz w dzienniku elektronicznym. 

21. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, śródroczną, roczną i końcową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

22. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny śródrocznej i rocznej zachowania 

wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, opinii uczniów danej klasy oraz opinii 

ocenianego ucznia. 

23. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w 

stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania. 

24.  Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, 

techniki, muzyki, plastyki pod uwagę musi być brany wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

25. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do 

klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

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

okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną. 

27. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w 

tej opinii. 

28. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych, informatyki lub technologii 

informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

29.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

30.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii    poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką 

dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 



31. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

32. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 

"zwolniona". 

33. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim 

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

który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad 

wojewódzkim 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. 

1) Laureaci konkursów z języka polskiego, angielskiego i matematyki są zwolnieni z 

egzaminu (z przedmiotu, z którego uczeń jest laureatem) na koniec szkoły 

podstawowej. 

34. Na miesiąc przed klasyfikacją wychowawca powiadamia ucznia i jego rodziców o 

przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o ocenie nagannej z zachowania:  

1) rodzice ucznia są o tym fakcie informowani w formie pisemnej,  

2) rodzice ucznia otrzymują dwa egzemplarze informacyjne, z których jeden, 

podpisany przez rodziców, wraca do wychowawcy;  

      a) wymagany jest podpis co najmniej jednego z rodziców.  

35. W ciągu tego miesiąca, uczeń ma możliwość uzyskania oceny rocznej wyższej niż 

niedostateczna, lecz co najwyżej dostatecznej,  z obowiązkowych lub dodatkowych 

zajęć edukacyjnych,  jeżeli spełni ustalone wymagania edukacyjne na dostateczną 

ocenę oraz wyższej niż naganna, jeżeli spełni określone wymagania. 

36. Na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele i wychowawcy klas są zobowiązani do poinformowania 

rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych przedmiotowych i  

zachowania. Oceny powinny być zapisane w dzienniku elektronicznym. 

1) ocena proponowana może być niższa lub wyższa od ostatecznej oceny 

klasyfikacyjnej rocznej. 

 

 

 

 

§ 35. Egzamin klasyfikacyjny 

 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania.  

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z powodu absencji. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na prośbę jego rodziców / prawnych opiekunów/ Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażanie zgody może nastąpić w 



sytuacji, gdy uczeń lub jego rodzić /prawny opiekun/ przedstawi nieznane, ale 

wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek 

szkolny poza szkołą.  

5. Egzamin klasyfikacyjny zostaje przeprowadzony na pisemny wniosek ucznia, jego 

rodziców /prawnych opiekunów/ złożony do dyrektora szkoły nie później niż na dwa 

tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

6. Dyrektor szkoły powołuje w ciągu trzech dni od chwili otrzymania wniosku - Komisję 

Klasyfikacyjną w składzie:  

1)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji, 

2)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 

takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela prowadzącego te same 

zajęcia edukacyjne w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Komisja określa termin i zakres tematyczny egzaminu o których są informowani 

uczeń i jego rodzic /prawny opiekun/.  

9. W egzaminie może uczestniczyć, jako obserwator rodzic ucznia lub jego prawny 

opiekun. 

10. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imię i nazwisko osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

12. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna. 

 

§ 36. Egzamin poprawkowy 

 

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wypadku poprawnie zdanego egzaminu poprawkowego. 

2. Uczeń ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego / w przypadku jednej oceny 

niedostatecznej zawsze ma prawo zdawać egzamin poprawkowy/. 

3. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości ucznia i rodziców. 



4. Rada Pedagogiczna ma prawo w uzasadnionych przypadkach wyznaczyć uczniowi 

nawet dwa egzaminy poprawkowe. 

5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 

informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. W danym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, ale nie później niż do końca września. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym 

planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Ta zasada powinna 

dotyczy sytuacji szczególnych, losowych. 

10. Egzamin poprawkowy składa uczeń przed komisją wyznaczoną przez dyrektora 

szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektor – jako przewodniczący 

komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

11. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 pkt 2,  może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie  nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

2) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji, 

3) termin egzaminu, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne,  

6) ocenę ustaloną przez komisję. 

13. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach 

ustnych ucznia lub przebiegu zadań praktycznych. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen. 

14. Ocena ustalona przez komisję w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

15.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza   

klasę / z zastrzeżeniem ust. 9  rozdz. 3./  

 

§ 37. Promowanie i ukończenie szkoły 

 

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego  

    osiągnięcia edukacyjne (wiadomości i umiejętności) w danym roku szkolnym    

    oceniono pozytywnie.   

1) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz 



wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

     w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może  

     postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej, na  

     wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na  

     wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

3. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo  

      wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie  

      nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego /  

      z zastrzeżeniem ust.9  rozdz. 10/ . 

4. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę 

zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny 

niedostatecznej może uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy 

wyższej lub ukończyć szkołę.  

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy uczeń:  

1) nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

2) prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu klasowego, 

3) zachowuje się nieobyczajnie, 

4) stwarza sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu uczniów, 

5) stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi. 

5. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej. 

 

§ 38. Sprawdzian po zakończeniu szkoły podstawowej 

 

1. Egzamin 8-klasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie 

ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie.  

2. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten przeprowadzany 

będzie z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego 

nowożytnego i matematyki.  

3. 0d roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden z 

przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.  

4.  Wyniki uzyskane na egzaminie 8-klasisty ze wskazanych przedmiotów pozwolą określić 

poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach 

wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia.  

5. Uczeń będzie przystępował do egzaminu 8-klasisty z tego języka obcego nowożytnego, 

którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

6. Wyniki egzaminu 8-klasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali 

centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego oraz – od roku szkolnego 2021/2022 – wynik z jednego wybranego 

przedmiotu spośród: historii, biologii, chemii, fizyki, geografii. 

7.  Przystąpienie do egzaminu 8-klasisty jest obowiązkowe. Wyniki uzyskane na tym 

egzaminie będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

 



 

§ 39. Procedury odwoławcze 

 

1. Uczeń ma prawo poprawić ocenę inną jak niedostateczna według zasad podanych przez 

nauczyciela danego przedmiotu.  

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

dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:  

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,  

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

4. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

/prawnymi opiekunami/.  

5.  W skład komisji wchodzą:  

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze –   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.  

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji,  

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,  

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w 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.  

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

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

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

8. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w 

skład komisji.  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i 

umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić 

do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

  



10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności, z tym 

że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia 

egzaminu sprawdzającego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna.   
 


