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1. Ocenianie Wewnątrzszkolne  określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz  

zasady przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w Szkole Podstawowej nr 3 im. Bronisława  

Malinowskiego w Działdowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.  

2. Rozporządzenie określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz  

przeprowadzania sprawdzianów w publicznych szkołach podstawowych.  

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to  

rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają  

trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania 

percepcyjnomotorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.  

4. Warunki przeprowadzania sprawdzianów oraz ich formy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz  

niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy.  

§ 1 

Zasady oceniania z religii lub etyki regulują odrębne przepisy (Załącznik nr 1)  
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Rozdział 1 

ZAŁOŻENIA OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

§ 2 

1. Szkolne zasady oceniania są zgodne z:  

1) Ustawą  o Systemie Oświaty 

2) Rozporządzeniem MEN  

3) Statutem Szkoły  

4) Podstawą programową  

2. Szkolne zasady oceniania tworzą: dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie, środowisko lokalne.  

3. Szkolne zasady oceniania zakładają spójność z systemami przedmiotowymi i nauczycielskimi.  

4. Są procesem dynamicznym, wymagającym opisu (priorytety, cele, zasady, procedury), wdrożenia 

i ewaluacji (badanie i ocena zasad).  

Rozdział 2 

CELE OCENIANIA 

§ 3 

 

1. OGÓLNE: 

1) wspieranie edukacji ucznia  

2) gromadzenie informacji, rozpoznawanie umiejętności w stosunku do wymagań wynikających 

z podstawy programowej 

3) świadomy udział wszystkich zainteresowanych w procesie oceniania 

4) rozwijanie zainteresowań  

2. SZCZEGÓŁOWE: 

1) nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania postaw pozytywnych i negatywnych  

2) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny  

3) stymulowanie do czerpania informacji z dodatkowych źródeł wiedzy  

4) przekazywanie rodzicom  bieżących informacji o postępach dziecka  

5) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym w zakresie tworzenia przez szkołę programów 

oddziaływań stosownych do potrzeb  

6) ustalanie ocen i ich uzasadnianie  

7) motywowanie uczniów  
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Rozdział 3 

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,  

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych  

wynikających z podstawy programowej lub z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z ramowego planu nauczania. 

3. 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.  

4. Ocenianie wewnątrzszkolne 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 przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom  i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  

w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.  

6) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.  

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych; 

4) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

5) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia 

w nauce; 

6) ocenianie bieżące, śródroczne i roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

zachowania:  

a) z przedmiotów według skali ocen,  

b) z zachowania według ustalonych kryteriów. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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Rozdział 4 

SKALA OCEN, KRYTERIA OCENIANIA I KSZTAŁCENIA 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA 

§ 4 

1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są  

ocenami opisowymi.  

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 klasach I-III szkoły podstawowej oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych  mogą być ocenami opisowymi. 

2. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV 

ustala się w stopniach wg następującej skali ocen:  

Pełna nazwa stopnia  Stosowane skróty  Symbol cyfrowy 

celujący  cel  6 

bardzo dobry  bdb  5 

dobry  db  4 

dostateczny  dst  3 

dopuszczający  dop  2 

niedostateczny  ndst  1 

3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, 

dopuszczający. 

4. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena niedostateczna.  

5. Bieżące ocenianie osiągnięć poznawczych i praktycznych uczniów począwszy od klasy IV, według 

sześciostopniowej skali z możliwością stosowania plusów (+) oraz minusów (-) w ocenianiu 

przedmiotowym;  

(+) plus oznacza, że uczeń opanował bardzo dobrze wymagania edukacyjne na dany stopień szkolny,  

(-) minus oznacza, że uczeń słabo opanował wymagania edukacyjne na dany stopień szkolny.  

6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące ze wszystkich albo wybranych 

obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych mogą być ocenami opisowymi 

7. Śródroczna i roczna ocena opisowa, o której mowa  w § 4  w pkt. 1ust 1 jest oceną sumującą 

i przekazuje informacje o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia w odniesieniu do wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego oraz 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-04-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-04-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-04-2015&qplikid=1#P1A329
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wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. Wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności  w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnień.  

8. Przy wystawianiu oceny śródrocznej dopuszcza się stosowanie skrótów wyłącznie w dzienniku 

lekcyjnym, natomiast ocenę roczną zapisuje się w pełnym brzmieniu.  

9. Przy ocenach śródrocznych i rocznych nie stawia się „+” i „-” .  

10. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  

 

Ustala się następujące ogólne kryteria stopni cząstkowych i klasyfikacyjnych 

Stopień celujący (6) 

otrzymuje uczeń, który opanował 100% – 98%  wymagań określonych w podstawie programowej 

oraz: 

1) pracował systematycznie z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, wykonywał wszystkie 

zadania zaległe, wynikające również z jego ewentualnej absencji; 

2) wykazywał się inwencją twórczą, nie czekając na inicjatywę nauczyciela; 

3) biegle posługiwał się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponował rozwiązania nietypowe;  

4) reprezentował szkołę w konkursach przedmiotowych, kwalifikując się do dalszego etapu;  

5) wykazywał się dużą systematycznością, zdyscyplinowaniem, pracowitością oraz stanowił wzór do 

naśladowania dla innych;  

6) samodzielnie i twórczo rozwijał swoje uzdolnienia.  

Stopień bardzo dobry (5) 

otrzymuje uczeń, który opanował 97 – 88 % wymagań określonych w podstawie programowej 

oraz: 

1) pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu;  

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

3) wykazywał się wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań, problemów teoretycznych 

praktycznych nie schematycznych o znacznym stopniu trudności;  

4) posiadał umiejętność dokonywania i uzasadniania uogólnień;  

5) charakteryzował się sumiennością, samodyscypliną i znaczącymi postępami w nauce.  
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Stopień dobry (4) 

otrzymuje uczeń, który opanował 87 – 69% wymagań określonych w podstawie programowej 

oraz: 

1) pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu;  

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

3) poprawnie stosował wiadomości, rozwiązywał (wykonywał) nietypowe zadania teoretyczne 

(praktyczne);  

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

5) wykazywał się samodzielnością, sumiennością i samodyscypliną. 

Stopień dostateczny (3) 

otrzymuje uczeń, który opanował 68 – 50 % wymagań określonych w podstawie programowej 

oraz: 

1) pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę;  

2) potrafił zastosować wiadomości zdobyte na zajęciach w sytuacjach typowych i rozwiązywać zadania 

według poznanego wzorca; 

3) rozwiązywał proste zadania teoretyczne i praktyczne. 

Stopień dopuszczający (2) 

otrzymuje uczeń, który opanował 30 – 49% wymagań określonych w podstawie programowej 

oraz: 

1) wykazał się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z danego 

przedmiotu;  

2) rozwiązywał (wykonywał) samodzielnie zadania typowe (wyćwiczone na lekcji) o niewielkim stopniu 

trudności, najłatwiejsze i najczęściej stosowane;  

3) pracował systematycznie w miarę swoich możliwości. 

Stopień niedostateczny (1) 

otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań określonych w podstawie programowej (osiągnął 

mniej niż 30%), a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu 

oraz: 

1) nie rozwiązywał (wykonywał) zadań o niewielkim stopniu trudności;  

2) nie pracował na lekcjach i w domu;  
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6. W/w kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom według ustalonej skali i zawierające ogólne 

wymagania edukacyjne oraz kryteria na poszczególne stopnie szkolne dla każdego przedmiotu 

nauczania począwszy od klasy czwartej.  

7. Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych, zasady, formy, częstotliwość sprawdzania wiedzy 

i umiejętności oraz wykaz działań i czynności ucznia podlegających ocenie zawarte są w Ocenianiu 

Przedmiotowym (OP).  

 

8. Częstotliwość oceniania przedmiotowego uzależniona jest od liczby godzin z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych wynikających z planu nauczania. W związku z tym ustala się liczba ocen cząstkowych 

w półroczu w stosunku do liczba tygodniowych godzin danego przedmiotu:  

• 5 godzin w tygodniu  min. 10 ocen  

• 4 godziny w tygodniu  min. 8 ocen  

• 3 godziny w tygodniu  min. 6 ocen  

• 2 godziny w tygodniu  min. 5 ocen  

• 1 godzina w tygodniu min. 3 oceny  

9. Każdy nauczyciel przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej uwzględnia następujące kryteria 

społeczno – wychowawcze:  

1) warunki nauki ucznia w domu rodzinnym,  

2) trudności ucznia wynikające z patologii rodziny,  

3) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych,  

4) wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,  

5) stan zdrowia ucznia,  

6) możliwości ucznia,  

7) systematyczność uczenia,  

8) sytuacje losowe w życiu ucznia.  
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Rozdział 5 

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

 POPRAWA OCEN 

DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW ORAZ SPOSOBY 

INFORMOWANIA RODZICÓW 

 

§ 5 

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które 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 przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu 

ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

2. Ocenianie bieżące 

1) Formy ustne: 

a) odpowiedzi ustne  

b) wypowiedzi na temat (często określone jako aktywność lub praca na lekcji )  

c) recytacja  

d) rozwiązywanie bieżących zadań na lekcji  

2) Formy pisemne:  

a) kartkówki  

b) sprawdziany pisemne  

c) prace klasowe na zakończenie działu  

d) testy różnego typu  

e) dyktanda  

f) zadania domowe – ćwiczenia, wypracowania, zadania tekstowe  

g) prace dodatkowe np. referaty  

h) praca pisemna w zeszycie  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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i) praca ucznia na lekcji  

j) praca projektowa – długoterminowa  

3) Formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne: dotyczą zajęć, podczas których uczymy, 

ćwiczymy, kontrolujemy sprawności oraz umiejętności praktyczne:  

a) prace plastyczne  

b) ćwiczenia gimnastyczne, testy sprawnościowe itp.  

3. Ocenianie sumujące:  

1) Testy lub kontrolne prace pisemne, których celem jest ocena wiedzy z całościowo zamkniętej części 

materiału.  

4. Zasady obowiązujące przy sprawdzaniu wiedzy i umiejętności – formy pisemne: 

1) Kartkówka (niezapowiadana forma odpowiedzi nieprzekraczająca 15 minut i obejmująca materiał 

z trzech ostatnich tematów), wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż 

tydzień po jej przeprowadzeniu 

2) Sprawdzian – obejmujący wybrane zagadnienia stanowiące część działu 

3) Praca klasowa (test)  – przygotowana , zapowiedziana co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem 

po uprzednim powtórzeniu materiału i odnotowana w dzienniku.  

6) Maksymalna liczba prac klasowych:  

kl. IV – 2 tygodniowo  

kl. V – VIII – 3 tygodniowo  

7) Ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje nie później niż 14 dni od dnia jej napisania, w przypadku 

języka polskiego 21 dni. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac 

pisemnych o czas nieobecności nauczyciela.  

8) Ponowną pracę klasową z danego materiału można przeprowadzić po dokonaniu z klasą poprawy 

ostatniej pracy klasowej.  

9) W jednym dniu nie może być więcej niż jedna praca klasowa lub  sprawdzian wiadomości z danego 

materiału; dopuszcza się dowolną liczbę kartkówek.  

10) Nie przeprowadza się pisemnych sprawdzianów pod koniec lekcji z bieżącego materiału.  

11) Zapowiedziane sprawdziany/prace klasowe nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów 

przekładane. Jeżeli przełożenie sprawdzianu/pracy klasowej nastąpi z winy lub na prośbę uczniów, 

nie wymaga to zachowania tygodniowego terminu zapowiedzi.  

12) W razie sporu lub wątpliwości co do charakteru sprawdzianu, samorząd klasowy zwraca się za 

pośrednictwem wychowawcy lub rzecznika praw ucznia o rozstrzygnięcie do dyrektora szkoły.  

13) Praca domowa – ocena następuje na podstawie samodzielnej pracy wykonanej przez ucznia 

(doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca twórcza, projekty edukacyjne sprzyjające nauczaniu 

międzyprzedmiotowemu, np. albumy, plakaty, makiety).  
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14) Nauczyciel nie powinien przeprowadzać prac klasowych w ostatnim tygodniu przed terminem 

zakończenia wystawiania ocen śródrocznych / rocznych.  

15) W klasach sportowych, po 3-dniowym turnieju sportowym, w którym uczestniczą uczniowie, 

w poniedziałek nie przeprowadza się prac klasowych.  

4. Sposoby poprawiania ocen:  

1) Uczeń jest zobowiązany do systematycznego poprawiania ocen bieżących (cząstkowych), oceny 

niedostateczne i przypadki rezygnacji z prac pisemnych uczeń jest zobowiązany poprawić w terminie 

i na zasadach określonych przez nauczyciela.  

2) Poprawie podlegają: prace klasowe (testy) i kartkówki ze słówek języków obcych.  

3) Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za I półrocze, zobowiązany jest do uzupełnienia poziomu 

wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu.  

5. Zasady obowiązujące przy poprawianiu ocen:  

1) Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania pracy w formie ustalonej przez nauczyciela 

i w czasie z nim uzgodnionym.  

2) W przypadku nieuzasadnionego nieprzybycia na pracę klasową poprawiający uczeń traci możliwość 

poprawy.  

3) W przypadku uzyskania oceny niższej pozostaje ocena wyższa.  

4) Wypowiedzi ustne i testy podsumowujące dział uczeń może poprawić w innej formie ustalonej przez 

nauczyciela.  

5) Osoba nieobecna z przyczyn uzasadnionych podczas prac klasowych, sprawdzianów zobowiązana 

jest wykazać się wiadomościami, umiejętnościami z danego zakresu materiału w formie i terminie 

podanym przez nauczyciela.  

6) W przypadku celowej nieobecności na pracy klasowej (teście) uczeń uzupełnia ją bez konieczności 

wcześniejszego zapowiadania.  

6. Indywidualizacja pracy z uczniem  

W przypadku trudności w opanowaniu materiału uczeń ma prawo do dodatkowej pomocy i oceny 

postępów w nauce w terminach uzgodnionych z nauczycielem, pomocy koleżeńskiej w opanowaniu 

materiału, który sprawia mu trudności.  

1) Warunkiem udzielenia pomocy jest aktywna obecność na zajęciach programowych lub 

usprawiedliwiona nieobecność.  

2) Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów podczas 

lekcji i w zadawanych pracach domowych ( np. na podstawie orzeczenia PP-P, opinii PP-P, 

rozpoznania nauczycielskiego, orzeczenia lekarskiego).  
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7. Sposoby informowania uczniów i rodziców o zakresie i kryteriach wymagań edukacyjnych oraz  

o postępach w nauce:  

1) informowanie uczniów oraz ich rodziców, na początku roku szkolnego,  o:  

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapoznanie się z obowiązującym zakresem i kryteriami 

wymagań edukacyjnych rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.  

2) informacja dla rodziców bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu,   

3) ogólnoklasowe spotkania lub spotkania w ramach  „otwartych drzwi”, 

4) indywidualne spotkania w ramach godzin do dyspozycji rodziców oraz w terminie ustalonym przez 

nauczycieli (w miarę potrzeb), 

5) korespondencja w dzienniczku lub w zeszycie przedmiotowym wg ustaleń nauczyciela,  

6) informacje telefoniczne – potwierdzone zapisem w formie notatki w dzienniku lekcyjnym.  

    Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne:  w bibliotece     szkolnej,       

u nauczycieli przedmiotów i na stronie internetowej szkoły.  

8. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów:  

1) Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny oraz arkusze ocen, w których dokumentuje 

się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym. W arkuszu ocen wychowawca umieszcza 

informację dodatkową o promocji z wyróżnieniem.  

2) Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej 

szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 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, osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, 

zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.  

3) W arkuszach ocen uczniów nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku 

szkolnym u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną odpowiednio nad „Wynikami klasyfikacji 

rocznej” i „ Wynikami klasyfikacji końcowej” umieszcza się adnotację: „Uczeń/ uczennica 

realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na 

podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w ...”, wpisując nazwę poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w której działa zespół , który wydał orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego.  



12 

 

§ 6 

 Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.  

§ 7 

Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie 

szkoły.  

§ 8 

1. Sprawdzone i ocenione prace klasowe (testy) ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 

Uczeń zabiera ocenioną pracę do domu i przynosi podpisaną przez rodziców w wyznaczonym czasie. 

2. Sprawdzone i ocenione prace domowe oraz sprawdzone i ocenione kartkówki dotyczące zagadnień 

omawianych podczas trzech ostatnich zajęć są oddawane uczniom do domu. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, takie jak: testy i sprawdziany dotyczące działów 

programowych są przechowywane w szkole przez nauczycieli przedmiotów przez cały rok szkolny. 

Uczeń może je odebrać w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Po tym terminie prace są niszczone przez 

nauczyciela przedmiotu. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu 

uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły podczas: godzin do dyspozycji rodziców, klasowych 

spotkań z rodzicami i „otwartych drzwi”.  

§ 9 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia.  

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 2) do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego orzeczenia oraz 

ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla 

ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w szkołach 

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego orzeczenia;  

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

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej — na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1) – 3) , który objęty jest pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole — na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa w przepisach w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach;  

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie tej opinii. 

3. Uczniowi, który uzyskuje wyniki świadczące o tym, że poziom osiągnięć uniemożliwia lub utrudnia 

kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej należy zapewnić pomoc w postaci zajęć 

korekcyjno – kompensacyjnych oraz usprawniających.  

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć  technicznych/techniki, plastyki, muzyki  i zajęć 

artystycznych  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 w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

 

Ocenianie i zwalnianie z zajęć 

wychowania fizycznego i zajęć komputerowych/informatyki 

§ 10 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji  zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych/informatyki na podstawie opinii o braku  możliwości  uczestniczenia ucznia w tych 

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

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania 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. 

3. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych podejmuje dyrektor 

szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza i pisemnego wniosku rodziców.  

4. W przypadku zwolnienia z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/informatyki w drugim 

półroczu roku szkolnego, uczeń na świadectwie otrzymuje ocenę taką, jaką otrzymał na pierwsze 

półrocze.  

5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

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.  
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Rozdział 6 

SKALA I KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA 

 

§ 11 

 

1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi.  

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,  

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 

ustala się według następującej skali:  

1) wzorowe  

2) bardzo dobre  

3) dobre  

4) poprawne  

5) nieodpowiednie  

6) naganne  

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  
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5. Kryteria ocen zachowania  

 

1. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na 

początku roku szkolnego i II półrocza bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.  

2.  

I. Stosunek do nauki 

Uczeń:  

6 – Osiąga najwyższe wyniki w nauce zgodne z możliwościami i wkładem pracy.  

5 – Osiąga dość wysokie wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy.  

4 – Osiąga dobre wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości. Potrafi poprosić o pomoc.  

3 – Osiąga raczej niskie wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy.  

2 – Pomimo upomnień zaniedbuje obowiązki szkolne, nie przygotowuje się do zajęć. Unika prac 

klasowych. 

1 – Nie uczy się mimo stwarzanych możliwości. Celowo nie przychodzi na prace klasowe. 

 

II. Frekwencja 

Uczeń:  

6 – Usprawiedliwia wszystkie nieobecności i spóźnienia.  

5 – Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności; dopuszcza się 1 spóźnienie nieusprawiedliwione.  

4 – Ma nie więcej niż 3 spóźnienia nieusprawiedliwione i żadnych nieusprawiedliwionych nieobecności.  

3 – Ma do 6 nieusprawiedliwionych spóźnień i do 5 godzin nieusprawiedliwionych.  

2 – Dopuszcza się do 18 spóźnień nieusprawiedliwionych i do 18 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych.  

1 – Wagaruje i ucieka z lekcji (powyżej 18 godz.).  

 

III. Rozwój własnych zainteresowań i uzdolnień 

Uczeń:  

6 – Bierze aktywny udział w zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych, reprezentuje swoje osiągnięcia na 

forum szkoły i poza nią, uzupełnia zaległości lekcyjne w terminie ustalonym z nauczycielem.  

5 – Uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań lub prowadzi samokształcenie w wybranym 

kierunku, co pozwala mu podnieść poziom wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów objętych 

szkolnym programem nauczania, uczestniczy w konkursach klasowych lub szkolnych.  

4 – Rozwija własne zainteresowania i wzbogaca wiedzę w miarę swoich możliwości, uczestniczy 

w projektach klasowych i pracach na rzecz klasy.  

3 – Prosi nauczyciela o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą, uzupełnia wiedzę, ale nie rozwija 

swoich umiejętności i nie wzbogaca wiadomości w miarę swoich możliwości.  
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2 – Nie jest zaangażowany we własny rozwój, nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.  

1 – Nie przestrzega postanowień zawartych w statucie szkoły, nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych 

i nie jest zainteresowany samorozwojem.  

 

IV. Kultura osobista i dbałość o wygląd zewnętrzny: 

Uczeń:  

6 – Jest zawsze kulturalny, życzliwy wobec innych w szkole (nie używa wulgaryzmów, potrafi kulturalnie 

dyskutować, dba o piękno mowy ojczystej), dba o swój wygląd zewnętrzny, jest zawsze czysty 

i stosownie ubrany (nosi strój galowy w wyznaczone dni).  

5 – Kulturalnie zachowuje się wobec nauczycieli, pracowników, osób starszych i kolegów (stosuje zwroty 

grzecznościowe wobec wszystkich pracowników szkoły, zwraca się po imieniu do koleżanek 

i kolegów), ubiera się stosownie do sytuacji, w wyznaczone dni przychodzi w stroju galowym.  

4 – Zachowuje się taktownie, stosuje zwroty grzecznościowe wobec pracowników szkoły, zwraca się po 

imieniu do rówieśników (dopuszcza się, że 1-2 razy nie zapanował nad emocjami lub użył mało 

kulturalnego zwrotu), dba o higienę osobistą, ubiera się schludnie, stosownie do wieku i sytuacji 

(ubiór zasłania intymne części i ramiona), nie farbuje włosów, nie stosuje makijażu i nie nosi biżuterii.  

3 – Zachowuje się niewłaściwie (więcej niż 2 razy użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie, 

kłamał, wykazuje lekceważący stosunek do innych), niestosownie dobiera strój, używa makijażu, nie 

dba o higienę.  

2 – Zachowanie ucznia bywa nietaktowne, używa wulgaryzmów w rozmowach i dyskusjach wobec 

pracowników szkoły i rówieśników, mimo uwag i upomnień nie dba o higienę osobistą i schludny 

strój.  

1 – Nagminnie używa wulgaryzmów, jest arogancki, unika zwrotów grzecznościowych, ubiera się 

niestosownie do sytuacji, nie dba o higienę, używa makijażu, farbuje włosy i nosi biżuterię 

zagrażającą bezpieczeństwu.  

 

V. Poszanowanie i respektowanie prawa 

Uczeń:  

6 – Zawsze oddaje w terminie podpisane przez rodziców prace klasowe,  książki do biblioteki, sprzęt 

sportowy, strój chórzysty  

- usprawiedliwia nieobecności w wyznaczonym czasie  

- szanuje mienie szkolne i własność prywatną  

- sumiennie wykonuje powierzone mu lub dobrowolnie podjęte obowiązki (dyżurni) 

- przestrzega zasad, regulaminów i zarządzeń dyrektora obowiązujących w szkole  
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5 – Dotrzymuje ustalonych terminów w kwestii rozliczania się z powierzonego mu sprzętu stroju, książek 

lub podpisanych przez rodziców prac klasowych  

- terminowo wykonuje powierzone mu zadania, jednakże dopuszcza się dwukrotne nieterminowe  

- oddanie pracy  

- postępuje uczciwie  

- szanuje cudzą i własną pracę  

- prezentuje właściwą postawę podczas uroczystości i szanuje symbole narodowe 

- przestrzega zasad, regulaminów i zarządzeń dyrektora obowiązujących w szkole  

4 – Oddaje w terminie podpisane przez rodziców prace klasowe, książki do biblioteki, sprzęt sportowy, 

strój chórzysty  

- wykonuje powierzone mu zadania, jednakże dopuszcza się jednokrotne nieoddanie pracy zleconej  

- szanuje cudzą i własną pracę  

- właściwie wykonuje obowiązki dyżurnego klasowego  

- sporadycznie nie przestrzega zasad, regulaminów i zarządzeń dyrektora obowiązujących w szkole  

3 – Częściej niż 2 razy nie dotrzymał ustalonych terminów rozliczenia z prac, sprzętów, książek lub 

podpisanych przez rodziców prac klasowych  

- kilkukrotnie (3 – 4 razy) nie wywiązał się z powierzonych mu obowiązków  

- kilkukrotnie (3 – 4 razy) był nieuczciwy  

- dostrzega zło, ale nie reaguje na nie  

- naraził na nieznaczny uszczerbek mienie prywatne lub publiczne  

- uchyla się od wykonywania obowiązków dyżurnego 

- częściej niż dwa razy złamał zasady, regulaminy i zarządzenia dyrektora obowiązujące w szkole 

2 – Nie dotrzymuje ustalonych terminów rozliczenia z prac, sprzętów, książek lub podpisanych przez 

rodziców prac klasowych  

- nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków i zadań  

- postępowanie jego jest sprzeczne z zasadą uczciwości  

- naraża mienie szkolne i prywatne na zniszczenie  

- lekceważy zasady, zarządzenia i regulaminy obowiązujące w szkole  

1 – Nie dotrzymuje ustalonych terminów rozliczenia z prac, sprzętów, książek lub podpisanych przez 

rodziców prac klasowych  

- odmawia wykonywania prac na rzecz klasy  

- jest obojętny wobec przejawów zła, a nawet je inicjuje  

- wykazuje lekceważenie wobec cudzej pracy i własności (kradzieże)  

- odmawia pomocy kolegom 

- nagminnie łamie zasady, zarządzenia i regulaminy obowiązujące w szkole 
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VI. Postawa społeczna  

Uczeń:  

6 – Chętnie pomaga kolegom w nauce i sytuacjach życiowych  

- jest uczciwy i tolerancyjny  

- reaguje na zło  

- szanuje godność własną i innych  

- inicjuje prace na rzecz zespołu /szkoły  

- okazuje szacunek symbolom narodowym i prezentuje właściwą postawę podczas uroczystości  

- szkolnych  

- w wyznaczone dni nosi strój galowy  

- czynnie uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę, 

- współuczestniczy w organizowaniu akcji charytatywnych,  

5 – Sumiennie wykonuje powierzone mu obowiązki 

- dba o mienie publiczne i prywatne  

- właściwie reaguje na przejawy zła  

- nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce  

- nie uchybia godności własnej i innych ludzi  

- angażuje się w prace na rzecz klasy lub szkoły  

- w wyznaczone dni nosi strój galowy  

- uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę, 

4 – Dba o mienie publiczne i prywatne  

- stara się nie uchybiać godności własnej i innych ludzi; umie przeprosić, jeśli sprawi komuś przykrość  

- pracuje na rzecz klasy  

- nie odmawia pomocy kolegom w trudnych sytuacjach życiowych  

- okazuje szacunek symbolom narodowym, stara się właściwie zachowywać podczas uroczystości  

- szkolnych  

- w wyznaczone dni nosi strój galowy  

- uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę, 

3 – Zdarza mu się uchybianie godności innych lub własnej 

- niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc  

- unika prac na rzecz klasy  

- okazuje szacunek symbolom narodowym, stara się właściwie zachowywać podczas uroczystości  

szkolnych  

- incydentalnie zapomina o przestrzeganiu konieczności noszenia stroju galowego w wyznaczone  

dni  
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- sporadycznie uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę, 

2 – Uchybia godności innych  

- nie wykazuje szacunku wobec pracy i własności  

- lekceważy uroczystości i symbole państwowe  

- nie nosi stroju galowego  

- nie uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę 

1 – Ostentacyjnie uchyla się od obowiązków  

- postępuje sprzecznie z zasadami uczciwości  

- świadomie narusza godność innych  

- zachowuje się niestosownie wobec symboli narodowych lub podczas uroczystości szkolnych  

- demonstracyjnie unika noszenia stroju galowego 

- neguje zasady idei wolontariatu i nie uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych przez 

szkołę 

VII. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

Uczeń:  

6 – Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, prawidłowo reaguje na występujące zagrożenie.  

5 – Potrafi rozpoznać zagrożenie i odpowiednio na nie zareagować; nieumyślnie spowodował zagrożenie.  

4 – Nie stwarza zagrożenia, w przypadku uczestnictwa w sytuacji konfliktowej wie, jak zareagować.  

3 – Do trzech razy zwracano uczniowi uwagę, że jego postępowanie może spowodować zagrożenie 

bezpieczeństwa zarówno jego jak i innych osób; reaguje na zwrócenie uwagi.  

2 – Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie bezpieczeństwa lub wielokrotnie lekceważy on 

niebezpieczeństwo; 

     - nie zawsze reaguje na zwracane uwagi 

     - celowo przeszkadza w prowadzeniu lekcji; wywołuje kłótnie, bójki.  

1 – Świadomie zagraża swoim zachowaniem bezpieczeństwu swojemu i innych  

- nie wykazuje poprawy zachowania mimo wielu uwag negatywnych, upomnień i rozmów  

VIII. Postawa wobec nałogów i uzależnień 

Uczeń:  

6 – Jest wolny od nałogów i wszelkich uzależnień (w tym Internet). Swoją postawą zachęca innych do 

naśladowania.  

5 – Nie ulega nałogom.  

4 – Nie ulega nałogom, ale pod wpływem grupy zdarzyło się ulec namowie.  

3 – Sporadycznie ulega nałogom i namawia innych.  

2 – Często ulega nałogom i namawia innych  

1 – Nagminnie ulega nałogom  i namawia innych 
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Ocena z zachowania  liczba punktów  

Wzorowe  46 – 48  

Bardzo dobre  38 – 45  

Dobre  30 – 37  

Poprawne  22 – 29  

Nieodpowiednie  14 – 21  

Naganne  8 – 13  

*Uczeń, który choć w jednej kategorii został oceniony nagannie, z urzędu otrzymuje ocenę nie wyższą niż 

poprawną.  

 

Zasady ustalania oceny zachowania 

 

6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  

7. Procedury ustalania śródrocznej i rocznej oceny zachowania:  

1) analiza przez wychowawcę zachowania ucznia na podstawie obserwacji i prowadzonej dokumentacji;  

2) konsultacje wychowawcy z nauczycielami tworzącymi klasowy zespół nauczycieli, z innymi 

nauczycielami, pracownikami szkoły, pedagogiem;  

3) konsultacje wychowawcy z uczniami danej klasy;  

4) indywidualna rozmowa z uczniem (samoocena);  

8. Ocena zachowania: dobra, poprawna, nieodpowiednia i naganna wyklucza pełnienie przez ucznia 

funkcji w samorządzie klasowym i samorządzie szkolnym, reprezentowanie szkoły w poczcie 

sztandarowym i poczcie flagowym.  

9. Przy ustalaniu oceny zachowania bierze się pod uwagę postawy ucznia prezentowane podczas zajęć 

organizowanych przez szkołę (zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne, uroczystości, imprezy kulturalne, 

wycieczki, biwaki, zawody sportowe) oraz poza szkołą.  

10. Raz w półroczu, za incydentalne niedopełnienie jednego z warunków wymienionych w kryteriach 

zachowania (z wyłączeniem kryteriów dotyczących frekwencji i spóźnień) uczeń ma możliwość 

wykonania pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska. Czas i rodzaj pracy zostanie ustalony 

w porozumieniu z wychowawcą i rodzicami. Zdarzenie to, po wykonaniu danej pracy, nie ma wpływu 

na ocenę zachowania.  

11. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne 

dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ  tych  zaburzeń lub dysfunkcji  na jego zachowanie,  

na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie  
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indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej.  

12. Sposób oznaczania frekwencji :  

-pusta kratka – obecność  

-pionowa kreska – nieobecność  

-pionowa kreska z literką S -spóźnienie  

-pionowa kreska z literką S w kółku – spóźnienie usprawiedliwione  

Zaznaczamy jako nieobecność usprawiedliwioną uczniów ich wyjazdy na konkursy, turnieje, do  

sanatorium; udział w uroczystościach i projektach organizowanych w ramach działających w szkole  

organizacji. Taka  nieobecności nie jest liczona do frekwencji.  

        W rubryce należy wpisać powód nieobecności.  

13. Usprawiedliwienie - w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców – w związku 

z nieobecnością na zajęciach uczeń jest zobowiązany dostarczyć wychowawcy klasy w ciągu tygodnia 

od dnia powrotu do szkoły. Brak usprawiedliwienia po tym terminie daje wychowawcy podstawę do 

uznania nieobecności za nieusprawiedliwioną.  

 

Rozdział 7 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 

PROMOWANIE I UKOŃCZENIE SZKOŁY 

 

§ 12 

 

Klasyfikowanie uczniów 

1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:  

1) śródroczne – za pierwsze półrocze, w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi;  

2) roczne – w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze 

wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych,  a także śródroczna 

i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi. 

3. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia (ustnie) i jego 

rodziców - (pisemnie) o przewidywanych śródrocznych\rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i zachowania.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-04-2015&qplikid=1#P1A329
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4. Proponowane oceny (np.: 3/4 ) nauczyciel przedmiotu notuje w dzienniku długopisem. 

Poinformowanie nie jest równoznaczne z jej wystawieniem. Uczeń, który w okresie od poinformowania 

do wystawienia oceny klasyfikacyjnej powiększy lub obniży zasób wiedzy i umiejętności lub 

przestanie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, może otrzymać wyższą z proponowanych lub niższą 

z proponowanych ocenę klasyfikacyjną lub być nieklasyfikowanym.  

5. Propozycja oceny całościowej (np. 4) nie zamyka uczniowi możliwości uzyskania oceny wyższej od 

proponowanej. 

6. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia (ustnie) 

i jego rodziców - (pisemnie) o zagrożeniu śródroczną/ roczną oceną niedostateczną z poszczególnych 

przedmiotów.  

7. Własnoręczny podpis złożony przez rodzica podczas zebrania jest równoznaczny z przyjęciem 

informacji.  

8. Rodziców nieobecnych na zebraniu należy poinformować pisemnie na specjalnych drukach w ciągu 

7 dni (załącznik nr 2).  

9. Oceny klasyfikacyjne śródroczne / roczne nauczyciel ma obowiązek wystawić na ostatnich zajęciach 

w terminie nieprzekraczającym 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.  

10. W przypadku niewystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego przedmiot, wystawia ją 

wychowawca w porozumieniu z nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Ocena ta jest 

ostateczna.  

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

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę 

możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.  

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

13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

14. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

15. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem §16  

16. W szkołach (oddziałach) integracyjnych śródroczną / roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela 

współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach  
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Kl. I – III 

17. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne / roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

i zachowania są ocenami opisowymi.  

18. Klasyfikacja śródroczna / roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu jednej 

śródrocznej/rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.  

19. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna w klasach I – III szkoły podstawowej 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.  

20. Klasyfikacja śródroczna / roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym w klasach I—III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz zachowania z 

uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1) oraz ustaleniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.  

21. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania dla uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  

Kl. IV – VIII 

22. Klasyfikacja śródroczna /roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania określonych 

w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.  

23. Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, a roczną na podstawie oceny 

śródrocznej i ocen cząstkowych z drugiego półrocza. Oceny klasyfikacyjne śródroczne/roczne nie 

mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.  

24. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę zachowania 

– wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

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

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.  

26. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

27. Klasyfikacja śródroczna / roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć 
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edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, oraz zachowania 

z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno -terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 9 pkt 1 i 2 oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

 

Promowanie, ukończenie szkoły. 

28. Końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania 

są wyrażane według skali określonej  w § 4 pkt 2 i  w § 11 pkt 3.  

 

§ 13 

 

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po 

uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 

podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, gdy poziom rozwoju 

i osiągnięć ucznia uzasadnia taką decyzję. 

3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o niepromowaniu ucznia do klasy 

programowo wyższej na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców  ucznia lub na 

wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.  

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 18 pkt 8.  

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo\i etykę, do średniej ocen 

wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę.  

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole 

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

który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim uzyskał po 

ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  

8. Uczeń kończy szkołę podstawową:  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-04-2015&qplikid=1#P1A329
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1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej uzyskał oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej,  

2) w przypadku szkoły podstawowej – jeżeli przystąpił odpowiednio do egzaminu, o którym mowa 

w § 18, z zastrzeżeniem § 20.  

9. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której 

mowa w ust. 8 pkt 1), uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz 

co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

10. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając 

specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.  

 

Rozdział 8 

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

§ 14 

 

1. Warunki i zasady przyznania wyróżnienia uczniom klas I-III ustala rada pedagogiczna.  

2. Absolwent szkoły może być wpisany do „Złotej Księgi” , jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji 

średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie mniejszą jak 5,0 i wzorową ocenę zachowania.  

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

4. Uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania 

otrzymuje list pochwalny.  

5. Nagrodę Dyrektora otrzymują: 

1) w kl. I – III uczniowie, wskazani przez wychowawcę klasy, którzy osiągają najwyższe wyniki 

i zachowują się wzorowo (liczbę nagradzanych z danego oddziału corocznie ustala dyrektor), 

2) w kl. IV – VIII uczniowie, którzy osiągnęli średnią co najmniej 5,5 i wzorowe zachowanie.   

6. Rada pedagogiczna może ustanowić nagrody rzeczowe dla uczniów wyróżniających się szczególnymi 

osiągnięciami w określonej dziedzinie.  

7. Za 100% frekwencję w danym roku szkolnym uczeń otrzymuje nagrodę rzeczową.  

8. Ilość nagród rzeczowych w klasach IV – VIII uzależniona jest od liczby uczniów uzyskujących 

w wyniku rocznej klasyfikacji z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 

i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  
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Rozdział 9 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE 

 

Egzamin klasyfikacyjny 

§ 15 

 

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

jest podstaw do ustalenia śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek 

jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

4. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się uczniowi, u którego w wyniku zmiany szkoły (klasy) stwierdzono 

różnice programowe. Uczeń ten jest zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych 

z określonych przedmiotów w wyznaczonym terminie. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu 

klasyfikacyjnego w określonym terminie i po dostarczeniu w ciągu 3 dni uzasadnionego zwolnienia, 

rada pedagogiczna lub dyrekcja szkoły może na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców przesunąć 

termin egzaminu.  

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły 

w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami.  

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Wyjątek stanowią zajęcia 

z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/informatyki, zajęć technicznych/techniki, plastyki, 

muzyki – egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły.  

10. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 16.  
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11. W wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z przedmiotu może być podwyższona tylko o jeden 

stopień.  

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

1) imiona i nazwiska nauczycieli  

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego  

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne  

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny  

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

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Protokół sporządza przewodniczący komisji.  

13. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :  

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, 

2) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 13 pkt 1, nie obejmuje 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne\technika, plastyka, muzyka i wychowanie 

fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

15. Uczniowi, o którym mowa w ust. 13 pkt 1, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny 

zachowania.  

16. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia , o którym mowa w ust. 1,2,3,4 oraz dla ucznia   w ust.13 pkt.1 

przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły 

albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, nauczyciel albo 

nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  z których jest przeprowadzany ten egzamin 

17. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.13 pkt 1), oraz jego rodzicami, 

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.  

18. O wystawionej ocenie należy poinformować zdającego oraz pisemnie rodziców.  

19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 

albo „nieklasyfikowana”.  

20. Egzamin klasyfikacyjny za pierwsze półrocze odbywa się w terminie 4 tygodni od klasyfikacyjnego 

zebrania rady pedagogicznej i obejmuje swoim zakresem całość zrealizowanego w tym półroczu 

materiału z podstawy programowej danego przedmiotu.  

21. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicami.  
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Egzamin sprawdzający 

§ 16 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą 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.  

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

2. Powodem odwołania może być:  

1) naruszenie zasad Oceniania Wewnątrzszkolnego 

2) niedotrzymanie terminu podania ocen przewidywanych  

3) liczba ocen nieproporcjonalna / niezgodna do ilości określonej w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych -przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji  

4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1.  

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

5. W skład komisji, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia 

edukacyjne.  

6. W skład komisji, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy,  

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

4) pedagog,  

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,  
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6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  

7) przedstawiciel rady rodziców.  

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas 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.  

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego oraz roczna ocena 

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

9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem 

§ 17 pkt1  

10. Z prac komisji, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: sporządza się 

protokół zawierający:  

1) skład komisji  

2) termin sprawdzianu  

3) zadania (pytania) sprawdzające  

4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę  

11. Z prac komisji, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: sporządza się protokół 

zawierający:  

1) skład komisji  

2) termin posiedzenia komisji  

3) wynik głosowania  

4) ustaloną ocenę zachowania wraz uzasadnieniem  

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

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 

pkt 1), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły.  

14. Przepisy ust. 1-13 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. W tym przypadku ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna.  
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§ 17 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych 

1. Uczeń może ubiegać się o wyższą ocenę roczną tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co 

najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega lub 

jest od niej wyższa.  

2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

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

choroby);  

2) Usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach ; 

3) Przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych;  

4) Uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena 

niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

5) Skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy w tym – konsultacji 

indywidualnych;  

3. Rodzice  ucznia, ubiegającego się o podwyższenie oceny, zwracają się z pisemną prośbą w formie 

podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania 

o przewidywanych ocenach rocznych.  

4. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust. 2 pkt 1) i 2), a nauczyciel przedmiotu 

spełnienie wymogów ust. 2 pkt 3), 4)i 5).  

5. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 2, wychowawca i nauczyciel 

przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.  

6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5. prośba ucznia 

zostaje odrzucona, a wychowawca i nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.  

7. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego 

sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.  

8. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, zostaje dołączony do 

dokumentacji wychowawcy klasy.  

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

o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

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

sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  
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11. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

1) Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną zachowania zgłaszają 

swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek), w terminie 5 dni 

roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny. 

2) Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy, zespole nauczycieli uczących w danym oddziale 

przeprowadza analizę zasadności proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania w oparciu 

o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację. 

3) Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą (nie muszą) przekonać wychowawcę klasy o zmianie 

proponowanej oceny. Wychowawca może zmienić lub utrzymać proponowaną ocenę zachowania po 

analizie sytuacji, przeprowadzonej z dyrektorem lub  w w/w zespole. 

4) Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodzica w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia 

podania (wniosku) o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to jest ostateczne. 

5) Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół. 

6) Pisemny wniosek rodziców oraz protokół znajduje się w dokumentacji szkoły. 

 

Egzamin poprawkowy 

§ 18 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 

letnich.  

Trwa on:  

a) 90 minut – część pisemna  

b) do 30 minut – część ustna.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,  

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.  
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5. Nauczyciel przedmiotu – egzaminujący – może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 

powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne 

z tej lub innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który powinien zawierać:  

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu,  

3) pytania egzaminacyjne,  

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.  

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

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie (w przypadku ważnych 

przyczyn losowych lub zdrowotnych – zaświadczenie lekarskie), określonym przez dyrektora szkoły, 

nie później jednak niż do końca września danego roku szkolnego.  

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej 

i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 9.  

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej 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.  

Rozdział 10 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z EGZAMINEM PO KLASIE ÓSMEJ. 

§ 19 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń 

spełnia te wymagania. 

2. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, 

w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:  

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;  

2) wskazującą przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia).  
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3. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem 

egzaminu ósmoklasisty pisemną informację o:  

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;  

2) zmianie przedmiotu do wyboru.  

4. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:  

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo  

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów 

 - przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole.  

5. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić 

ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. 

Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.  

 

§ 20 

Za organizację i przebieg egzaminu w danej szkole odpowiada dyrektor szkoły.  

§ 21 

1. Warunki przeprowadzania egzaminów oraz ich formy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy.  

2. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do 

egzaminu.  

3. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.  

§ 22 

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.  

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:  

1) wynik z języka polskiego;  

2) wynik z matematyki;  

3) wynik z języka obcego nowożytnego;  

4) wynik z przedmiotu do wyboru.  

3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

4. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie (lub informację) o 

szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, 

wraz ze świadectwem ukończenia. 
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§ 23 

1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych 

egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.  

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 

uzyskanie odpowiednio przez ucznia tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie 

przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty 

z danego przedmiotu najwyższego wyniku.  

§ 24 

 

Przebieg i organizację egzaminu zewnętrznego określają odrębne przepisy.  

 

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 25 

1. We wrześniu w klasach I przeprowadza się diagnozę wstępną.  

2. Uczniowie klas czwartych we wrześniu nie otrzymują ocen niedostatecznych.  

3. W maju uczniowie klas I -VII mogą przystąpić do sprawdzianów kompetencyjnych określających 

stopień opanowania wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej w ramach szkolnego 

systemu badania osiągnięć uczniów.  

4. Uczniowie klas VIII piszą egzamin próbny.  

5. Ocenianie Wewnątrzszkolne stanowi dokument otwarty, który będzie modyfikowany i poddawany 

ewaluacji.  

 

SPOSOBY EWALUACJI OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  

1. Ankiety wśród rodziców, uczniów, nauczycieli.  

2. Analiza dokumentów szkolnych i klasowych.  

3. Rozmowy z rodzicami, uczniami, nauczycielami.  

Zmiany w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym ustala zespół ds. Statutu i OW, a zatwierdza rada  

pedagogiczna.  

 

§ 26 

Za prawidłowe funkcjonowanie zapisów zasad oceniania wewnątrzszkolnego odpowiadają wszyscy  

nauczyciele szkoły.  
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Załącznik nr 1 do OW  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017r., ocena z religii lub\i 

etyki:  

1)  nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy  

2) w klasach I – VIII wystawia się w skali 1 – 6  

 

Załącznik nr 2 do OW  

 

Działdowo, dnia …………….                Sz. Pani/ Pan/ Państwo………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie zasad oceniania,  

klasyfikowania oraz promowania uczniów, Statutu Szkoły rozdz. 8 oraz OW § 12 pkt 3 i 4  

informuję Państwa o przewidywanych dla syna/córki ……...……………………………………………  

ucz. klasy ……….. śródrocznych/ rocznych stopniach niedostatecznych z następujących przedmiotów:  

………………..……………  ………………..……………  ………………..……………  

………………..……………  ………………..……………  ………………..……………  

oraz proponowanych stopniach śródrocznych/ rocznych z poszczególnych przedmiotów i zachowania:  

 

Przedmiot 
Przewidywana 

ocena 
Przedmiot 

Przewidywana 

ocena 
Przedmiot 

Przewidywana 

ocena 

zachowanie 
....................... 

historia 
....................... 

technika 
....................... 

religia/etyka 
....................... 

wos 
....................... 

wych. fizyczne 
....................... 

język polski 
....................... 

przyroda 
....................... 

język niemiecki 
....................... 

język angielski 
....................... 

matematyka 
....................... 

geografia 
....................... 

muzyka 
....................... 

chemia 
....................... 

fizyka 
....................... 

plastyka 
....................... 

informatyka 
....................... 

biologia 
....................... 

historia i społeczeństwo  
.................. 

zajęcia techniczne 
........... 

zajęcia komputerowe 
........... 

 

Przyjęłam/ Przyjąłem do wiadomości  Wychowawca klasy  

……………………………………………………  …………………………………………..  

Czytelny podpis rodziców 


