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Rozdział I 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia 

 

§ 1. Ustalenia ogólne 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b) zachowanie ucznia. 

2. Zasady szkolnego systemu oceniania osiągnięć edukacyjnych, klasyfikowania 

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów dotyczą 

wszystkich uczniów publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego.  

4. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonuje się poprzez 

rozpoznanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych  (wynikających 

z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tą podstawę) oraz formułowaniu oceny. 

5. Rok szkolny podzielony jest na 2 semestry. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się 

2 razy w ciągu roku szkolnego: 

a) I semestr trwa od 1. września do 31. stycznia następnego roku kalendarzowego 

(ocena śródroczna);  

b) II semestr trwa od 1. lutego do rozpoczęcia ferii letnich (ocena roczna).  

6. Częstotliwość i warunki klasyfikacji, ocenianie bieżące i śródroczne dokonuje się  

według skali ocen i w formach przyjętych w szkole. 

 

§ 2.  Zasady szkolnego oceniania 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego   zachowaniu 

oraz postępach w tym zakresie, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
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c) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie mu informacji 

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

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

e) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach 

ucznia, 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno – wychowawczej. 

2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

a) bieżące, 

b) klasyfikacyjne: - śródroczne i roczne 

           - końcowe. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. Ocenianie bieżące zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz  

przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

c) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

d) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

f) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zachowaniu,  jak i o 

szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
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6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. 

7. Dokumentację procesu pomiaru osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia stanowi: 

a) dziennik lekcyjny, 

b) prace pisemne, 

c) karty pracy ucznia, 

d) wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania, 

e) karty zachowania ucznia, 

f) dzienniczek ucznia. 

8. Religia/Etyka: 

a) W szkole organizuje się naukę religii i etyki na życzenie rodziców. 

b) Ocenie podlega zakres wiedzy, jak również nabywanie określonych umiejętności. 

Ocena z etyki, w większym stopniu niż w przypadku innych przedmiotów, 

uwzględnia wysiłek, wkład pracy i zaangażowanie uczniów. Uczeń nie jest 

oceniany ze względu na rodzaj zajmowanej postawy ani za przekonania i poglądy 

religijne czy moralne. 

c) Oceny z religii i etyki  mają zapis cyfrowy. 

d) Roczne oceny klasyfikacyjne z religii i etyki są wliczane do średniej ocen ucznia, 

nie wpływają jednak na promocję. 

9. Przy ustaleniu 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. 

 

§ 3.  Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

 

1. Wymagania edukacyjne nauczyciel dostosowuje do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia,  

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 
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opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach; 

c) 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, 

wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. a–c, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 

o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie przepisów prawa; 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

2. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej 

niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia 

szkoły podstawowej.  

 

§ 4.  Zwolnienie z zajęć edukacyjnych 

 

1. 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. 

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

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

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

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia ucznia 



7 

 

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, 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 nowożytnego. 

5.W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego 

wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego,  

zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 5. Ocenianie uczniów w klasach I-III 

 

1. Cel oceniania: 

a) śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

oraz wymagań wynikających z realizowanych programów nauczania oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce 

lub rozwijaniem uzdolnień 

b)  ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych. Informacje te 

mają  pomóc uczniowi w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 

wymaga  poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć 

c) 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. 

d) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub 

informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
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2.  Ocena śródroczna i roczna:  

a) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  w klasach I-III są ocenami  

   opisowymi.  

b) śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia  

    poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do  

    wymagań  edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz   

    wymagań wynikających z realizowanych programów nauczania 

c) ocena opisowa: 

• określa funkcjonowanie dziecka nie tylko w zakresie zdobywanej wiedzy i  umiejętności  

   typowo-szkolnych, lecz także w sferze rozwoju społeczno-emocjonalnego, fizycznego,  

   artystycznego; 

• uwzględnia szczególne zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 

• zawiera wskazówki dla ucznia i rodziców do dalszych działań oraz zachętę do uczenia się; 

• przedstawia postępy w nauce; 

• motywuje do dalszej pracy 

d) w celu przygotowania oceny opisowej nauczyciel gromadzi informacje o uczniu:  

   systematycznie go obserwuje, analizuje wykonane przez niego zadania i postępy w rozwoju,  

  a także postawy i wysiłek wkładany w realizację zadań. Ponadto konstruuje wskazówki       

  mające na celu wspomaganie szkolnej kariery ucznia, a więc dostosowuje oddziaływania  

  edukacyjno-wychowawcze do jego indywidualnych możliwości i uzyskiwanych rezultatów  

  w uczeniu się.  

e) ocena opisowa opiera się głównie na obserwacji ucznia, ale może zawierać informację 

o  wynikach sprawdzania określonych wiadomości i umiejętności. 

f) podstawową funkcją oceny opisowej jest stwarzanie odpowiednich warunków w szkole do  

   indywidualnego rozwoju dziecka. Zgodnie z tym założeniem ocena powinna: 

• służyć przede wszystkim informowaniu o jakości osiągnięć edukacyjnych ucznia w 

   porównaniu z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami, 

• określać zakres wysiłku włożonego przez dziecko w proces uczenia się, 

• wskazywać na charakter postępów uczynionych przez poszczególnych uczniów.  

g) ocena opisowa ujęta w sformalizowany arkusz zwany kartą szkolnych osiągnięć ucznia.  

  Arkusz ten jest przekazywany rodzicom,  a kopia zostaje w dokumentacji. 

h) w ciągu roku szkolnego nauczyciel w dzienniku lekcyjnym w specjalnych rubrykach  

   odnotowuje umiejętności i osiągnięcia ucznia w poszczególnych obszarach edukacyjnych.  
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i) o kryteriach oceniania wychowawca informuje  rodziców na początku każdego roku  

    szkolnego. 

j) wspólnie z uczniami  wychowawca opracowuje kodeks klasowy i umieszcza go w  

   widocznym miejscu  w klasie. 

 

3.Dowolność wyboru skali i symboliki  oceniania: 

a) nauczyciel dokonuje wyboru skali i symboliki oceniania na zajęciach, 

b) nauczyciel posługuje się w ocenianiu umowną skalą, na której określone symbole odnoszą  

   się do poziomu osiągnięć uczniów:    

 

Stopień Skrót literowy Oznaczenia 

cyfrowe 

Ocena opisowa  

z dodatkiem 

ikonicznym 

celujący A 6 Wspaniale! Pięknie! 

bardzo dobry B 5 Bardzo dobrze! 

dobry C 4 Dobrze! Ładnie! 

dostateczny D 3 Pracuj więcej! 

dopuszczający E 2 Mało pracujesz! 

niedostateczny F 1 Za mało pracujesz! 

 

A, 6, celujący, Wspaniale! Pięknie! – uczeń doskonale opanował sprawdzane wiadomości i 

umiejętności. Rozwiązał  problemy  i zadania w sposób twórczy i oryginalny. 

B, 5, bardzo dobry, Bardzo dobrze!  – uczeń bardzo dobrze opanował sprawdzane  

wiadomości i umiejętności. Sprawnie posłużył  się zdobytą wiedzą. Samodzielnie rozwiązał  

zadania teoretyczne i praktyczne o różnym  stopniu trudności. 

C,4, dobry, Dobrze! Ładnie!– uczeń dobrze opanował sprawdzane wiadomości i 

umiejętności. Samodzielnie rozwiązał typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Popełnił 

błędy. 

D,3, dostateczny, Pracuj więcej! – uczeń opanował sprawdzane  wiadomości i umiejętności 

w stopniu umiarkowanym.  Rozwiązał proste zadania korzystając ze wsparcia.  Popełnił 

błędy. 

E,2,dopuszczający, Mało pracujesz!– uczeń opanował w niewielkim stopniu sprawdzane  

wiadomości  i umiejętności. Wymagał    stałego wsparcia. Popełnił liczne błędy. 
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F,1,niedostateczny, Za mało pracujesz! – uczeń nie opanował sprawdzanych wiadomości i 

umiejętności pomimo udzielonego wsparcia. 

 

c) symbole ikoniczne  nauczyciel opracowuje według własnego uznania, 

d) znaki te powinny być na tyle znane uczniowi i czytelne dla niego, aby mógł je 

rozszyfrować i zamienić na wartościową dla siebie informacje. Dlatego więc rodzaj 

stosowanego w ocenianiu symbolu jest mniej istotny niż jego umowne, zakodowane 

znaczenie, 

e) oceny szkolne są częścią praktyki edukacyjnej obowiązującej w szkole, a ocenianie 

opisowe – jedną z form oceny szkolnych dokonań i postępów uczniów, ma ona postać 

rozbudowanej informacji pisemnej z komentarzem dotyczącym procesu uczenia się 

i efektów (wyników) edukacyjnej aktywności dziecka. W ocenie opisowej akcent 

kładziony jest na komentarz, a nie informację o wyniku uczenia się, 

f) ocenianie opisowe jest ocenianiem indywidualnym, ma charakter interaktywny i jest 

skoncentrowane na uczącym się, ale wspiera i aktywizuje również nauczyciela. Jego istotą 

jest ocena jakości zadań szkolnych. Ważną rolę w tak rozumianym ocenianiu odgrywa 

analiza błędów. Są one traktowane jako problem, który pojawia się w procesie 

edukacyjnym i z którym trzeba się zmierzyć. W ten sposób uczeń już na poziomie edukacji 

wczesnoszkolnej współpracuje z nauczycielem w dokonywaniu oceny efektów własnych 

działań. Jest to jeden ze sposobów pozwalających osiągnąć dzieciom większą 

samodzielność poznawczą i świadomość własnych kompetencji. Nauczyciel, analizując 

rodzaje błędów popełnianych przez uczniów, zdobywa niezbędne informacje na temat 

specyfiki przebiegu procesu uczenia się u poszczególnych dzieci oraz jakości własnych 

oddziaływań dydaktycznych. Może więc doskonalić i różnicować nauczanie w zależności 

od indywidualnego tempa opanowywania wiedzy przez każdego ucznia.  

g) oceniając osiągnięcia w obszarach edukacji plastycznej, muzycznej, zajęć technicznych 

oraz wychowania fizycznego bierze  się  przede wszystkim pod uwagę wysiłek włożony 

przez ucznia, a w przypadku wychowania fizycznego  także systematyczny udział w 

zajęciach oraz aktywność.   

 

4. Informacja zwrotna: 

a) uczeń od początku pobytu w szkole ma prawo do rzetelnej informacji zwrotnej o efektach 

swojej aktywności edukacyjnej. Jeżeli jest świadomy własnych osiągnięć i trudności 
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w szkole oraz wie, jakie działania podjąć, aby je przezwyciężyć, to w większym zakresie 

może samodzielnie kształtować swój rozwój. Wtedy motywacja do podejmowania wysiłku 

   szkolnego może być trwalsza. 

b) istotą idei oceniania  jest uczynienie z oceny szkolnej informacji użytecznej –przede 

    wszystkim dla ucznia. To on ma wiedzieć, co robić dalej w związku z oceną jego własnej 

pracy. Komentarz nauczyciela powinien informować ucznia o jego postępach w nauce w 

sposób ułatwiający uczenie się i przede wszystkim motywujący go do racjonalnej pracy. 

c) cechy  informacji zwrotnej: 

 szybkość przekazania informacji zwrotnej (czyli jak najszybciej po wykonaniu 

zadania, aby uczeń w chwili otrzymania jej pamiętał, co i jak wykonał); 

 przedstawianie konkretnych uwag do pracy (odniesienie się do kryteriów podanych 

uczniom przed rozpoczęciem zadania); 

 w pierwszej kolejności wskazanie pozytywnych aspektów pracy; 

  następnie wskazanie drogi do poprawnego rozwiązania (pokazanie elementów 

składowych „krok po kroku” i drogi do celu); 

 skupienie się na faktach oraz unikanie interpretacji i uogólnień (nie należy oceniać 

ucznia  przez pryzmat jednostkowego zadania); 

 dostosowanie komunikatu do poziomu percepcji ucznia (odpowiedni dobór 

słownictwa, stosowanie komunikatu „ja”…) 

d) w schemacie poprawnej informacji zwrotnej istnieją cztery elementy: 

- wyszczególnienie i docenienie mocnych stron pracy dziecka, 

- omówienie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy, 

-  przedstawienie wskazówek dotyczących sposobu poprawienia tych elementów pracy, 

które są w efekcie niezadowalające, 

- wskazanie kierunku i sposobu dalszej pracy ucznia prowadzących do osiągnięcia 

 zamierzonych efektów. 

e) w budowaniu motywacji dziecka do nauki należy pamiętać, że informacja zwrotna nie jest 

kompleksową oceną pracy ucznia, tylko oceną kolejnych efektów jego działań.  

    Nauczyciel w klasach I–III, towarzyszy uczniowi w jego wędrówce edukacyjnej poprzez 

udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej, a warunkiem jej przyjęcia jest świadomość 

ucznia, że nauczyciel to przyjaciel, życzliwy przewodnik w świecie szkolnej 

rzeczywistości. 
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5.Promocja uczniów klas I-III 

a) promocja ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej jest możliwa także w ciągu 

roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie przez 

niego w jednym roku szkolnym treści nauczania  przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas. Decyzję w tej sprawie może podjąć rada pedagogiczna na 

wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców. 

b)  w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz 

po zasięgnięciu opinii rodziców/ prawnych opiekunów ucznia. Opinia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej  nie jest konieczne do dalszego postępowania, jeżeli 

Rada Pedagogiczna podejmie decyzję w tym zakresie. Konieczna jest natomiast opinia 

rodziców dziecka, która nie jest wiążąca dla Rady Pedagogicznej, ale jej uzyskanie 

przez szkołę jest obowiązkowe. 

c)  pismo zwrotne o poniższej treści musi zostać złożone w sekretariacie szkoły: 

 

Zawiadamiam rodziców ucznia …………………… z klasy …………..., 

że przy aktualnym stanie wiedzy i umiejętności syna/córki oraz braku dalszych 

postępów w nauce, nie rokuje promowania do następnej klasy. 

Przyjęliśmy do wiadomości: 

 

……………………………. 

podpis rodziców (czytelny)                   ………………………………. 

                                                                podpis nauczyciela 

        

                                                      Data: ……………………………            

 

 

 

6.Zadania szkoły dotyczące I etapu edukacyjnego  

a) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji 

edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz 

poznawanie polisensoryczne , stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: 

fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym 
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b) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania 

ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym  

rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony 

c) koncentrowanie się na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach 

uczenia się; 

d) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w 

poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; 

e) poszanowanie godności dziecka; 

f) zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i 

zabawy, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe 

otoczenie; 

g) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i 

etycznego uczestnictwa w życiu społecznym. 

 

 

7.Wymagania wobec szkół: 

a) są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 

• uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich  

  oczekiwania, 

• informowanie uczniów o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczyć się i 

planować  indywidualny rozwój, 

• nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się, 

• nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych  

  sytuacjach, 

• uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój. 

b) świadomość celów działań  

 wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach i systematyczne informowanie ich o 

postępach  w nauce sprzyja budowaniu dobrej atmosfery do uczenia się i poczucia 

odpowiedzialności za własny rozwój 

c) uczniowie są aktywni 

 uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, 

rozwoju  szkoły lub placówki i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby 

d) szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji. 
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 w szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację 

procesu edukacji  w odniesieniu do każdego ucznia. 

e) uwzględnianie indywidualnej sytuacji dziecka  

f) promowana jest wartość edukacji: 

 w szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat 

sprzyjający uczeniu się. Właściwie skonstruowana informacja zwrotna jako podstawa 

oceniania w klasach I–III buduje motywację do uczenia się. Klimat bezpieczeństwa, 

wzajemnego szacunku i zaufania daje prawo do popełniania błędów oraz wspiera 

uczniów w kreatywności i aktywności. 

 

§ 6.   Ocenianie uczniów w klasach IV-VIII 

 

1. Bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV 

szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali ,,stopni": 

 

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe 

Celujący cel. 6 

bardzo dobry bdb. 5 

Dobry Db. 4 

Dostateczny dst. 3 

Dopuszczający dop. 2 

Niedostateczny ndst. 1 

   

2.W „stopniach" wyrażamy oceny: 

a. cząstkowe (bieżące) - określają poziom opanowania przez ucznia wiadomości lub 

umiejętności z określonej części materiału nauczania, 

b. śródroczne i roczne - określają ogólny poziom opanowania przez ucznia wymagań 

edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania na dany semestr lub rok 

szkolny. Oceny te ustala nauczyciel danego przedmiotu zgodnie z Przedmiotowym 

Systemem Oceniania, uwzględniając wkład ucznia. Oceny te nie są średnią 

arytmetyczną. 

3.Oceny cząstkowe z poszczególnych zajęć edukacyjnych mogą być wyrażane znakami „+” i 

„-”. Znak ,,+", sygnalizuje, że uczeń podejmuje trud w celu uzyskania wyższego stopnia, a 
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96% - 100% celujący 

90% - 95% bardzo dobry 

75% -  89% dobry 

50% - 74% dostateczny 

31% - 49% dopuszczający 

0% - 30%  niedostateczny 

znak ,,-" informuje, że występują braki w zakresie przyswojenia danego materiału 

nauczania na określoną ocenę, 

4.Znaków „+” i „-” nie należy stosować przy ustalaniu oceny śródrocznej oraz rocznej. 

5.Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wyrażone w stopniach: celujący, 

bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający. 

6.Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę niedostateczną. 

7.Stopień ustalony przez nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem MEN nie może być 

uchylony, ani zmieniony decyzją administracyjną. 

8.Ocenę  zachowania ustala wychowawca klasy (zgodnie z rozdziałem II §1 WSO).   

9.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się ,,nieklasyfikowany" albo ,,nieklasyfikowana". 

10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.  

11. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę na podstawie Przedmiotowego Systemu Oceniania (PSO).  

13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom 

(prawnym opiekunom).  

14. Zalecana skala procentowa odpowiadająca skali ocen z prac pisemnych (prace pisemne 

oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową odpowiadającą 

poszczególnym ocenom): 

 

 

 

 

15. Wymagania na stopnie oceny szkolnej dla uczniów klas IV-VIII: 

15.1.stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) spełnia wszystkie wymagania programowe ponadpodstawowe zawarte w programie 

nauczania danego przedmiotu,  
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b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne lub 

praktyczne z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje 

także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy, 

c) samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych; 

potrafi rozwiązywać problemy w twórczy sposób, nie korzystając z pomocy nauczyciela, 

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (laureat, wyróżnienie, 

miejsca na podium), zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finału na szczeblu 

wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 

e) systematycznie wzbogaca wiedzę przez czytanie literatury popularnonaukowej danego 

przedmiotu. 

15.2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełen zakres wiadomości zgodny z programem nauczania przedmiotu w danej 

klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania; potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c) sprawnie i precyzyjnie posługuje się terminologią naukową, 

d) sprawnie posługuje się pomocami naukowymi i potrafi dotrzeć do źródeł wskazanych 

przez nauczyciela, 

e) właściwie rozumie uogólnienia i związki między treściami programowymi, 

f) bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności, 

g) rozwiązuje zadania dodatkowe stawiane przez nauczyciela. 

15.3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w dużym zakresie wiedzę i umiejętności wynikające z programu nauczania 

przedmiotu w danej klasie; potrafi logicznie powiązać treści, 

b) zdobyte wiadomości potrafi poprawnie wykorzystać do samodzielnego rozwiązywania 

typowych zadań teoretycznych lub praktycznych o stopniu trudności wykraczającym poza 

minimum programowe, a zadania trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela 

c) nie popełnia błędów w podstawowej terminologii, 

d) bierze udział w konkursach na etapie szkolnym, 

e) rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe. 

15.4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w zakresie podstawowym wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania z danego przedmiotu, 
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b) rozumie podstawowe definicje, prawa, zjawiska, pojęcia niezbędne w dalszej edukacji; 

poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia i związki między treściami, 

c) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje, wykonuje typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne o średnim stopniu trudności. 

15.5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:    

a) ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,  

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

nie potrafi wyjaśnić zjawisk i powiązań między treściami nauczania, 

 c) potrafi, przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania teoretyczne lub praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności, 

d) posiadane wiadomości i umiejętności umożliwiają uczniowi naukę w wyższej klasie. 

15.6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych minimum 

programowym przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiedzy edukacyjnej 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

b) nie jest w stanie rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności. 

 

§ 7.   Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia w klasach IV-VIII 

 

1. Ocenianie osiągnięć ucznia powinno być dokonywane systematycznie w różnych formach 

(pisemnej, ustnej i innej). 

2. Ocenie podlegać mogą następujące formy: 

a) sprawdzian i praca klasowa (z większej części materiału), 

b) kartkówka (z 3 ostatnich tematów, chyba że nauczyciel zapowie inaczej), 

c) zadanie domowe, 

d) odpowiedź ustna, 

e) aktywność podczas lekcji, 

f) praca w grupie, 

g) prezentacja lub wygłoszenie referatu, 

h) zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, 

i) wytwory ucznia (prace plastyczne, techniczne, plakaty, modele), 

j) inne formy określone przez nauczyciela (ćwiczenia fizyczne, gra na instrumentach, 

śpiew itp.), 
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k) prace nadobowiązkowe (dodatkowe). 

3. Zaleca się, by każdy uczeń uzyskał w semestrze co najmniej jedną ocenę ze stosowanych 

przez nauczyciela form sprawdzania osiągnięć. 

4. Szczegółowe sposoby i formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciel 

przedstawia w przedmiotowym systemie oceniania (PSO).  

5. Sprawdzian i praca klasowa to pisemna forma sprawdzająca stopień opanowania 

większej partii materiału. Zakres materiału oraz termin powinien być podany 

z tygodniowym wyprzedzeniem oraz być poprzedzony powtórzeniem materiału.  

Czas trwania 1 do 2 godzin lekcyjnych. Termin sprawdzenia i oddania pracy przez 

nauczyciela - do 14 dni. 

6. W ciągu dnia może odbyć się jeden sprawdzian (lub praca klasowa), a w ciągu tygodnia w 

klasach IV-VI nie więcej niż dwa sprawdziany, natomiast w klasach VII-VIII nie więcej 

niż trzy sprawdziany (nie dotyczy to kartkówek). 

7. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, uczeń 

zobowiązany jest zaliczyć materiał na zasadach i w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

8. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu uczeń ma obowiązek jego 

poprawy w terminie podanym przez nauczyciela, jednak nie dłuższym niż 2 tygodnie. 

W szczególnych sytuacjach nauczyciel może określić inny termin (np. z powodu choroby 

ucznia lub nauczyciela). Do dziennika wpisywane są obie oceny. Uczeń unikający 

sprawdzianów będzie kontrolowany bez zapowiedzi i w formie wybranej przez 

nauczyciela. 

9. Kartkówka to krótka forma pisemna z bieżącego materiału, obejmująca treści kształcenia 

z trzech ostatnich tematów lekcji (chyba że nauczyciel zapowie inaczej). Trwa około 

10-15 minut. Nie musi być zapowiedziana przez nauczyciela. Termin sprawdzenia 

i oddania pracy przez nauczyciela - do 7 dni. 

10. Łączna suma punktów uzyskana przez ucznia za sprawdzian, pracę klasową lub 

kartkówkę jest przeliczana na ocenę wg kryteriów ustalonych przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów, zgodnie z zalecaną skalą procentową zawartą w § 6 pkt. 14. 

11. Odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich tematów lekcji, chyba że 

nauczyciel zapowie inaczej. Na ocenę ma wpływ wartość merytoryczna wypowiedzi. 

12. Zadanie domowe może mieć różną formę (pisemną, ćwiczeniową, doświadczalną itp.). 

Uczeń ma obowiązek systematycznie odrabiać zadania domowe, a jego brak zgłaszać na 

początku lekcji. Nauczyciel może uwzględnić brak pracy domowej w szczególnych 

okolicznościach poświadczonych pisemnym usprawiedliwieniem przez rodziców. 
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Zapomnienie zeszytu lub ćwiczeń, w których znajdowała się praca domowa jest 

równoznaczne z brakiem pracy domowej. Jeżeli uczeń przepisał zadanie domowe od 

innego kolegi lub skopiował zadanie z innych źródeł to otrzymuje z danego zadania ocenę 

niedostateczną. 

13. Nieprzygotowanie się do lekcji (brak stroju gimnastycznego, przyborów geometrycznych, 

atlasu, przyborów plastycznych itp.) uczeń powinien zgłosić nauczycielowi na początku 

lekcji.  

14. Nauczyciel ustala w przedmiotowym systemie oceniania, ile razy w ciągu semestru uczeń 

może być nieprzygotowany do lekcji, nie ponosząc z tego tytułu konsekwencji. 

15. Uczeń powinien uczyć się systematycznie, a braki spowodowane nieobecnością uczeń ma 

obowiązek uzupełnić w jak najszybszym terminie ustalonym w Przedmiotowym Systemie 

Oceniania. 

16. Aktywność podczas lekcji rozumiana jest jako: częste zgłaszanie się na lekcji 

i udzielanie poprawnych odpowiedzi, czynna praca w grupie, wykonywanie powierzonych 

do wykonania zadań. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać ,,+", ,,-" lub ocenę. 

17. Podczas pracy w grupie ocenie podlega planowanie, organizowanie pracy, umiejętność 

współpracy z innymi członkami grupy, opracowanie materiału, sposób prezentacji (chyba 

że nauczyciel ustali inaczej). Ocenę ,,+" lub ,,-" za pracę w grupie może otrzymać cała 

grupa lub uczniowie indywidualnie. 

18. Uczeń ma obowiązek sumiennie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 

Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek w zeszycie i ćwiczeniach podczas nieobecności 

w szkole. Zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń może być poddany ocenie nauczyciela. 

19. Prace nadobowiązkowe (dodatkowe, dla chętnych uczniów) - ich zakres, tematykę, czas 

wykonania i formę proponuje nauczyciel. Istnieje możliwość uwzględnienia pomysłu 

i propozycji ucznia. W czasie jej wykonywania uczeń może konsultować się 

z nauczycielem. Ocenie podlega pomysł, poprawność, staranność pracy, samodzielność 

i  atrakcyjność. Nie podlega ocenie pozytywnej praca gotowa, skopiowana np. z Internetu. 

20. Narzędziem gromadzenia informacji o osiągnięciach, postępach i wysiłkach uczniów jest 

dziennik lekcyjny. 

21. Kryteria oceniania powinny uwzględniać zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. 
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§ 8. Prawa i obowiązki nauczycieli związane z ocenianiem  

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o:  

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych (semestralnych) 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 i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

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

zachowania, 

c) o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

4. Wymagania  edukacyjne muszą być dostosowane, jeśli dziecko posiada stosowną opinię 

lub orzeczenie wystawione przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zalecającą 

dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

5. Nauczyciele powinni oceniać uczniów na bieżąco, systematycznie i obiektywnie, a ocena 

musi być jawna dla ucznia i rodzica (prawnego opiekuna). 

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę. 

7. Przy ustaleniu 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. 

 8. Każda ocena bieżąca i klasyfikacyjna powinna być wpisana do dziennika lekcyjnego. 
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§ 9. Informowanie uczniów i ich rodziców (opiekunów) o ustalonych ocenach 

 

1. Szkoła tworzy warunki umożliwiające uzyskanie informacji o osiągnięciach edukacyjnych 

i zachowaniu dziecka. Służą temu: 

a) spotkania z wychowawcą klasy, 

b) konsultacje z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, 

c) wpisy w dzienniczku uczniowskim obejmujące oceny bieżące, nagany, pochwały, 

komunikaty i inne informacje, 

d) wpisy w dzienniku lekcyjnym, 

e) wpisy w karcie zachowania ucznia, 

f) korespondencja przez dziennik elektroniczny, 

g) rozmowa telefoniczna, 

h) pisemna informacja wychowawcy klasy o przewidywanych dla każdego ucznia 

śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania, 

i) pisemna informacja wychowawcy klasy o przewidywanych dla każdego ucznia rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych, w tym o zagrożeniu brakiem promocji oraz rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

2. W klasach I-III informacje o postępach ucznia przekazywane są na podstawie 

zgromadzonych w teczce dziecka jego prac, spostrzeżeń nauczycieli odnotowywanych 

systematycznie w dzienniku lekcyjnym oraz indywidualnych notatek wychowawcy. 

3. Uczeń jest zobowiązany do informowania rodziców na bieżąco o swoich ocenach przez 

przekazanie informacji ustnie, przez pokazanie zapisu w zeszycie kontaktowym ucznia lub 

zeszycie przedmiotowym. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z wpisami nauczyciela 

(ocenami, komentarzami, informacjami itp.) i  podpisać je. 

4. Rodzice zobowiązani są do kontaktowania się z wychowawcą i nauczycielem przedmiotu 

według ustalonego harmonogramu spotkań - wywiadówek i konsultacji. Proponowany 

harmonogram zostaje przedstawiony przez wychowawcę na pierwszym zebraniu. 

5. Częstotliwość i formę kontaktów szkoły z rodzicami określa kalendarz roku szkolnego 

zatwierdzony na inauguracyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej w danym roku szkolnym 

i jest podany do wiadomości rodziców. 

6. Dopuszczalne są indywidualne ustalenia między rodzicem a nauczycielem dotyczące 

spotkań, jednak nie mogą się one odbywać w ciągu zajęć lekcyjnych nauczyciela i przerw 

międzylekcyjnych. Spotkania nie mogą być przypadkowe, nauczyciel powinien mieć 

możliwość przygotowania się do rozmowy.  
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Poznań, dnia .............. 

 

Państwo 

.............................................. 

.............................................. 

............................................. 

 

Szkoła Podstawowa nr 48 w Poznaniu informuje, że uczeń / uczennica ............................ 

............................................. na ....... semestr w roku szkolnym .................. jest zagrożony/a 

oceną niedostateczną z następujących zajęć dydaktycznych: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

.................................................. 

podpis   

 

 

7. Wychowawca, nauczyciele, rodzice i uczniowie mają możliwość kontaktu poprzez 

dziennik elektroniczny. 

8. Rodzice mają wgląd do ocen i frekwencji poprzez dziennik elektroniczny. 

9. Rodzice posiadający pełny dostęp do dziennika elektronicznego są zobowiązani 

systematycznie obserwować postępy w nauce swojego dziecka. 

10. O ocenach bieżących i przewidywanych ocenach semestralnych oraz rocznych, a także 

o zachowaniu ucznia nauczyciel informuje rodziców na wywiadówkach i konsultacjach. 

11. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na 

zajęciach dydaktycznych i wydawane do domu w celu przekazania do wglądu rodzicom. 

14. Nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę klasy o zagrożeniu oceną niedostateczną 

lub nieklasyfikowaniu ucznia. 

15. Wychowawca klasy jest zobowiązany przekazywać informacje o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce oraz jego zachowaniu w następujący sposób:  

a)  w dzienniczku ucznia, 

b) w zeszycie uczniowskim, 

c) w zestawieniach ocen na kartkach podczas zebrań z rodzicami, 

d) w formie pisemnej o ocenach niedostatecznych – na miesiąc przed klasyfikacyjną radą 

pedagogiczną, 

e) w formie pisemnej informacja o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych 

i rocznych  oraz zachowania– na 2 tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

15. Wzór pisma o zagrożeniu klasyfikacyjną oceną niedostateczną: 
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§ 10.  Ocena śródroczna, roczna oraz zasady klasyfikowania i promowania 

 uczniów klas I-VIII 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

-śródrocznej i rocznej, 

-końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej 

w Statucie Szkoły oraz na podstawie Punktowego Systemu Oceniania. 

3. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się 2 razy w ciągu roku szkolnego 

(2 semestry):  

-I semestr trwa od 1. września do 31. stycznia następnego roku kalendarzowego,  

-II semestr trwa od 1. lutego do rozpoczęcia ferii letnich.  

4. Klasyfikowanie śródroczne (I semestr) przeprowadza się w styczniu. Klasyfikacja 

końcoworoczna uczniów przeprowadzana jest na tydzień przed feriami letnimi. 

5. Klasyfikacja końcowa w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej 

(opisowej) oraz oceny zachowania (opisowej). 

6. Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeśli jego osiągnięcia edukacyjne zostały 

ocenione pozytywnie.  

7. Klasyfikacja uczniów klas I-III opisana została w §5 pkt. 2. 

8. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

9. Na 2 tygodnie przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele przedmiotów są obowiązani poinformować ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach 

klasyfikacyjnych.  

10. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej należy 

poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem semestru lub 

rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 
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11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

12. 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. 

13. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu 

opinii nauczyciela wspomagającego.  

14. Ocena śródroczna i roczna uwzględnia różne obszary aktywności ucznia. 

15. Śródroczna i roczna ocena nie może być ustalona, jako średnia arytmetyczna stopni 

cząstkowych. 

16. Ocenianie śródroczne i roczne jest wyrażone w skali 1 – 6. 

17. Ocena śródroczna i roczna oraz wpis do arkuszy następuje w postaci pełnej 

(bez plusów i minusów). 

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

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

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

zachowania. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ani na promocję do klasy programowo wyższej 

lub ukończenie szkoły. 

20. 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 oceny klasyfikacyjne roczne 

wyższe od oceny niedostatecznej. 

21. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 20, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę.  

22. Uczeń klasy IV-VII, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał jedną ocenę 

niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin 

poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach  (długotrwała choroba ucznia, zdarzenia 



25 

 

losowe, kłopoty rodzinne itp.) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

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

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę roczną 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem (lub 

kończy szkołę z wyróżnieniem).  

24. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia religii lub etyki do średniej rocznych 

i końcowych ocen klasyfikacyjnych wlicza się ocenę uzyskaną z tego przedmiotu. 

Jeżeli uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej rocznych i końcowych ocen 

klasyfikacyjnych ucznia, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen nie 

jest liczbą całkowitą, należy ją zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

25. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w  wyniku klasyfikacji rocznej, 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 

i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty . W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 i 

2020/2021 egzamin zostanie przeprowadzony z trzech przedmiotów: języka polskiego, 

języka obcego nowożytnego i matematyki. Od roku szkolnego 2021/2022 do 

przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden fakultatywny: biologia, chemia, 

fizyka, geografia lub historia; zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, a także zgodnie z procedurami 

ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

26. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w pkt. 25, 

powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym 

powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty. 

27. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim 

oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje 

z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2016&qplikid=1#P1A6
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ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową 

ocenę klasyfikacyjną . 

 

§ 11.   Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny  

klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

 

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z przewidywaną 

roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z 

którą zostali zapoznani przez wychowawcę w terminie 2 tygodni przed rocznym 

zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do 

nauczyciela przedmiotu w formie pisemnej (podanie, wniosek) z uzasadnieniem w 

terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną oceną. 

2. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywaną ocenę klasyfikacyjną (pozytywną) z 

zajęć edukacyjnych jeżeli: 

a) spełnił kryteria wymagań zawarte w Przedmiotowym Systemie Oceniania, 

b) wykorzystał możliwości rozwoju poprzez uczestnictwo w zajęciach wspierających 

proponowanych przez szkołę, 

c) w ciągu roku szkolnego na bieżąco poprawiał oceny niedostateczne ze sprawdzianów i 

prac klasowych, 

d) systematycznie uczęszczał na zajęcia edukacyjne, 

e) usprawiedliwiał każdą nieobecność na zajęciach edukacyjnych, 

f) wykonywał zadania domowe, 

g) prowadził zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, 

h) systematycznie uczył się i rozwijał swoje umiejętności. 

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy 

zasadności wniosku, o którym mowa w ust.1.Uczniowi, który spełnia warunki ust..2 

przysługuje prawo do poprawy oceny o jeden stopień. 

4. Nauczyciel przypomina wymagania edukacyjne na ocenę, o którą uczeń się ubiega. 

5. Nauczyciel w ciągu 2 dni ustala termin i sposób (pisemny, ustny) poprawy oceny. 

Termin uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

6. Postępowanie weryfikacyjne zostaje przeprowadzone najpóźniej na tydzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Sprawdzenie wiedzy z plastyki, 
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muzyki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. O wynikach weryfikacji nauczyciel niezwłocznie informuje ucznia i rodziców 

(prawnych opiekunów) w formie pisemnej. 

8. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół , który 

zawiera: 

a) imiona i nazwiska oraz podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności 

sprawdzające, 

b) termin tych czynności,  

c) zadania sprawdzające, 

d) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę. 

9. Pisemny wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) oraz protokół z 

przeprowadzonych czynności sprawdzających dołącza się do dziennika lekcyjnego. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informacje o jego ustnych 

odpowiedziach. 

10. Ocenę uzyskaną przez ucznia w trakcie w/w czynności sprawdzających uznaje się za 

ostateczną przewidywaną ocenę klasyfikacyjną z danych obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

 

§ 12. Egzamin klasyfikacyjny 

 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

-realizujący indywidualny tok lub program nauki  
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-spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

5. Uczniowi, o którym mowa w ust..4.b., zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny zachowania.  

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

informatyki, plastyki, techniki, muzyki i wychowania fizycznego, z którego egzamin 

klasyfikacyjny ma formę zadań praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4.a., przeprowadza 

komisja, w skład której wchodzi nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 

wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, 

który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:  

 dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako 

przewodniczący komisji; 

 nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony ten 

egzamin. 

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 4.b, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.  

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów 

– rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności:  

a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

b. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c. termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

d. imię i nazwisko ucznia; 

e. zadania egzaminacyjne; 

f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 



29 

 

14. Do protokołu dołącza się 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.  

15. Wynik egzaminu klasyfikacyjnego jest jednocześnie oceną z zajęć edukacyjnych, 

z których uczeń był nieklasyfikowany. 

16. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator, a w przypadku komisyjnego egzaminu 

klasyfikacyjnego - egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji. 

Stopień trudności pytań powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen.  

17. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator 

(egzaminatorzy) w porozumieniu z przewodniczącym komisji ustala stopień wg skali 

ocen od 1 do 6.  

18. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem 

§ 11 i § 13. 

 

§ 13. Egzamin poprawkowy 

 

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

klasyfikacyjną niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, 

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor  do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przeprowadzenie egzaminu odbywa się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. 

W skład komisji wchodzą: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako 

przewodniczący komisji; 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 
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przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

b. skład komisji; 

c. termin egzaminu poprawkowego; 

d. imię i nazwisko ucznia; 

e. zadania egzaminacyjne; 

f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu dołącza się 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.  

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września  

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły, 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, zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna z zastrzeżeniem § 11. 

 

 

§ 14. Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalenia 
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tych ocen. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak 

niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć  dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. Zastrzeżenia z pkt.1 składa się w formie pisemnej do dyrektora szkoły. 

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

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalenia oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a) w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych-przeprowadza sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

b) w przypadku oceny zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 

drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i 

ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, 

zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. Sprawdzian 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 (prawnymi opiekunami). 

6. Dyrektor szkoły wyznacza komisję. W skład komisji wchodzą : 

a) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako 

przewodniczący komisji, 

  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia. 

b) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji, 

 wychowawca oddziału 

 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danym oddziale, 
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 pedagog szkolny, 

 psycholog szkolny, 

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

 przedstawiciel rady rodziców. 

 

7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator może być 

zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor 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. 

8. 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, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

9. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalona w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 nazwę zajęć edukacyjnych z których przeprowadzony był egzamin 

  skład komisji 

 termin sprawdzianu 

 imię i nazwisko ucznia 

 zadania sprawdzające 

 ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 skład komisji, 

  termin posiedzenia komisji, 

  imię i nazwisko ucznia 

 wynik głosowania 

  ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem 
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11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację_ o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

13. Przepisy ust. 1-9 stosuje się także 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. 

 

 

Rozdział II 

Ocenianie zachowania ucznia 

 

§ 1. Ustalenia ogólne 

 

1. Ocena zachowania jest oceną klasyfikacyjną i uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

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

g) okazywanie szacunku innym osobom.    

2. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z przedmiotów nauczania. 

a) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz 

drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

b) Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej, a uczeń z klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie 

kończy szkoły. 
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3. Regulamin oceniania zachowania może ulegać modyfikacjom. W tym celu regulamin 

w formie pisemnej przedstawia się Samorządowi Uczniowskiemu oraz Radzie 

Rodziców ze wskazaniem terminu do zapoznania się i zgłoszenia ewentualnych uwag. 

Po uzyskaniu w formie pisemnej akceptacji wyżej wymienionych organów Rada 

Pedagogiczna zatwierdza modyfikacje.  

4. Ustala się następujące zasady oceny zachowania: 

a) W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową w formie karty opisowej. 

b) W klasach IV-VIII ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną 

począwszy od klasy czwartej, ustala się według następującej skali: 

- wzorowe; 

- bardzo dobre; 

- dobre; 

- poprawne; 

- nieodpowiednie; 

- naganne. 

             c)   Ocenę zachowania ostatecznie ustala wychowawca klasy. 

            Przy jej określaniu uwzględnia: samoocenę ucznia rozumianą jako prawo          

            każdego ucznia do wyrażania opinii o własnym zachowaniu i postępowaniu;  

            opinię o uczniu pozostałego zespołu nauczycielskiego i wszystkich pracowników  

            szkoły. 

5. 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 indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

                                § 2. Zasady ustalania oceny zachowania ucznia 

 

     1. Obowiązkiem wychowawcy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców ze szczegółowymi  

          kryteriami oceniania oraz procedurami zawartymi w regulaminie; 

          - uczniów na wrześniowej lekcji wychowawczej, 

          - rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, a w przypadku zmian na  

            najbliższym zebraniu, wychowawca klasy, czyta i omawia punkt po punkcie  

          szczegółowe kryteria oceniania odnotowując to w dzienniku lekcyjnym i protokolarzu         

zebrań. 
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      2.  Oceny zachowania ustalone za ostatni okres roku szkolnego są ocenami rocznymi   

     uwzględniającymi zachowanie ucznia w poprzednim okresie. 

3. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia zgodnie z terminami  

obowiązującymi przy wystawianiu oceny śródrocznej i klasyfikacyjnej z każdego 

przedmiotu. 

4. Jeżeli uczeń popełni poważne wykroczenie w okresie między ustaleniem oceny a jej  

      zatwierdzeniem przez Radę Pedagogiczną wychowawca klasy może ją zmienić.  

      O swojej decyzji musi poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

5. Każdy uczeń posiada Kartę Oceny Zachowania, w której na bieżąco może uzyskać  

punkty dodatnie za określone pozytywne zachowania, jak i punkty ujemne za 

zachowania niepożądane. 

a) Wychowawcy na spotkaniach z klasą zapoznają uczniów z Kartą Oceny 

Zachowania i wyjaśniają poszczególne kategorie w niej zawarte. 

b) Wzór Karty Oceny Zachowania Ucznia w załączniku. 

c) W szczególnych przypadkach, jeśli wychowawca uzna, że jest taka konieczność, 

może ustalić z uczniem nad jakim trudnym zachowaniem pracuje w danym okresie 

czasu (spisana umowa). Jeśli uczeń pracuje nad zachowaniem i je poprawia, 

wówczas wychowawca nagradza go punktami dodatnimi zgodnie z zawartą umową. 

d) Karta Ocen Zachowania jest pomocniczym narzędziem, na podstawie którego 

wychowawcy określają oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zachowania 

ucznia. 

        6. Wychowawca klasy informuje o ustalonych ocenach zachowania zgodnie z terminem  

            obowiązującym przy wystawianiu oceny śródrocznej i klasyfikacyjnej z każdego  

            przedmiotu. 

7. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę zgodnie z zasadami niniejszego 

regulaminu jest ostateczna. 

8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemnie zastrzeżenia do 

   dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po uzyskaniu od nauczyciela/wychowawcy 

   informacji o rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, jeśli uznają, że roczna ocena  

   klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi  

   trybu ustalania tej oceny. 

          8.1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została  

              ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,  

              dyrektor szkoły ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia powołuje komisję,  
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              która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania  

              (decyduje zwykła większość głosów).  

              W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

           8.2. W skład komisji wchodzą: 

             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) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

               e) przedstawiciel Rady Rodziców, 

               f) psycholog, 

               g) pedagog. 

          8.3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

                a) skład komisji, 

                b) termin posiedzenia komisji, 

      c) Imię i nazwisko ucznia, 

                d)  wynik głosowania, 

                e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

                Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

          8.4. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 

 

 

§ 3.  Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej 

zachowania 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie zgadzają się z przewidywaną 

roczną oceną klasyfikacyjną  zachowania, z którą zostali zapoznani przez 

wychowawcę w terminie 2 tygodni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej, mogą złożyć wniosek o podwyższenie oceny zachowania. Wniosek 

należy złożyć do wychowawcy klasy, w formie pisemnej z uzasadnieniem, w terminie 

3 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną oceną zachowania. 

2. Wychowawca jest zobowiązany w terminie 2 dni rozpatrzyć wniosek. Wychowawca 

wraz z pedagogiem szkolnym dokonuje analizy dokumentacji wychowawcy klasy 
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dotyczącej ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania oraz przestrzegania 

zapisów prawa dotyczących trybu ustalania tej oceny.  

3. Wychowawca pozytywnie rozpatruje wniosek, pod warunkiem, że uczeń spełnia 

wszystkie wymienione kryteria w rozdziale II  §1 ust.1 

4.  Wychowawca niezwłocznie informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o 

podjętej decyzji w formie pisemnej.  

5. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół , który 

zawiera: 

a) imiona i nazwiska oraz podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności 

sprawdzające, 

b) termin tych czynności,  

c) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę. 

6. Pisemny wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) oraz protokół z 

przeprowadzonych czynności sprawdzających dołącza się do dziennika lekcyjnego. 

7. Ocenę  zachowania uzyskaną przez ucznia w trakcie w/w czynności sprawdzających 

uznaje się za ostateczną przewidywaną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

      § 4 Szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia 

 

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

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych, 

c) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

d) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

e) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

f) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

i) okazywanie szacunku innym osobom, 

j) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgaryzmu, 

k) dbanie o globalne bezpieczeństwo w sieci Internetowej, bezpieczne korzystanie z 

internetu i telefonii komórkowej, bez aktów stosowania cyberprzemocy 

rówieśniczej, 
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l) szanowanie cudzej własności. 

 

Wzorowe 

Otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria: 

a) reprezentuje szkołę w pozaszkolnych konkursach, zawodach, turniejach itp., 

b) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, jest inicjatorem życia klasowego, 

c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjnie, wszystkie nieobecności 

ma usprawiedliwione w terminie, 

d) z własnej inicjatywy udziela pomocy innym uczniom, 

e) dba o higienę osobistą, higienę otoczenia, mienie szkoły i mienie innych, 

f) zawsze przestrzega regulaminu szkoły, 

g) przestrzega zasady współżycia społecznego; w przypadku powstania konfliktów 

rówieśniczych oraz innych form naruszenia zasad współżycia społecznego potrafi 

właściwie na nie zareagować, 

h) wyróżnia się kulturą osobistą w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, innych 

osób dorosłych i rówieśników, 

i) jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów, 

j) zawsze nosi strój odpowiedni do okoliczności, 

k) szanuje cudzą własność, 

l) bezpiecznie korzysta z internetu i telefonii komórkowej. 

 

Bardzo dobre 

Otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria: 

a) bierze udział w szkolnych konkursach, zawodach, turniejach itp., 

b) aktywnie uczestniczy w życiu klasy, 

c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, wszystkie nieobecności 

ma usprawiedliwione w terminie, 

d) z własnej inicjatywy lub na prośbę nauczyciela/pracownika szkoły udziela pomocy 

innym osobom, 

e) dba o higienę osobistą, higienę otoczenia, mienie szkoły i mienie innych, 

f) zawsze przestrzega regulaminu szkoły, 

g) przestrzega zasady współżycia społecznego; w przypadku powstania konfliktów 

rówieśniczych oraz innych form naruszenia zasad współżycia społecznego potrafi 

właściwie zareagować, 
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h) kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, innych 

osób dorosłych i rówieśników, 

i) zawsze nosi strój odpowiedni do okoliczności, 

j) szanuje cudzą własność, 

k) bezpiecznie korzysta z internetu i telefonii komórkowej. 

 

Dobre 

Otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria, lecz sporadycznie zdarzają mu się 

uchybienia: 

a) uczestniczy z własnej woli lub na prośbę nauczyciela w imprezach szkolnych, 

konkursach, zawodach, turniejach itp., 

b) uczestniczy w życiu klasy z inicjatywy nauczyciela, 

c) systematycznie uczestniczy w zajęciach, wszystkie nieobecności ma 

usprawiedliwione,  spóźnienia zdarzają się sporadycznie (do 3 w semestrze), 

d) na prośbę nauczyciela/pracownika szkoły udziela pomocy innym uczniom, 

e) dba o higienę osobistą, higienę otoczenia, mienie szkoły i mienie innych, 

f) przestrzega regulaminu szkoły, 

g) przestrzega zasady współżycia społecznego, 

h) kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, innych 

osób dorosłych i rówieśników, 

i) sporadycznie nie posiada stroju odpowiedniego do okoliczności, 

j) szanuje cudzą własność, 

k) nie stosuje cyberprzemocy, bezpiecznie korzysta z internetu i telefonii komórkowej. 

 

Poprawne 

Otrzymuje uczeń, któremu zdarzają się uchybienia w przestrzeganiu niektórych reguł 

podlegających ocenie, przy czym uchybienia te nie mają charakteru stałego i nie stanowią 

zagrożenia dla innych: 

a) sporadycznie uczestniczy w szkolnych imprezach, konkursach, zawodach itp., 

b) rzadko włącza się w życie klasy, 

c) systematycznie uczestniczy w zajęciach, jednakże zdarzają się nieobecności i 

spóźnienia – usprawiedliwione po wyznaczonym terminie, spóźnienia na zajęcia 

zdarzają się rzadko (3-10 w semestrze), 

d) niechętnie udziela pomocy innym, 
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e) nie zawsze dba o higienę osobistą i higienę otoczenia, 

f) sporadycznie uczestniczy w konfliktach rówieśniczych, ale nie jest ich inicjatorem, 

g) sporadycznie zapomina o obowiązku kulturalnego zachowania się w stosunku do 

nauczycieli, pracowników szkoły, innych osób dorosłych i rówieśników, 

h) często nie posiada stroju odpowiedniego do okoliczności, 

i) zdarzają się sytuacje, gdy nie dba o cudze mienie lub nie szanuje cudzej własności, 

j) stara się bezpiecznie korzystać z internetu i telefonii komórkowej. 

 

Nieodpowiednie 

Otrzymuje uczeń, który nie spełnia wielu reguł podlegających ocenie: 

a) nie uczestniczy w szkolnych imprezach, konkursach, turniejach itp. mimo zachęty 

nauczyciela, 

b) nie włącza się w życie klasy mimo zachęty nauczyciela, 

c) zdarzają się nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach (do 5 godz.) i 

nieusprawiedliwione spóźnienia (powyżej 10), 

d) mimo prośby nauczyciela nie udziela pomocy innym uczniom, 

e) nie dba o higienę osobistą i higienę otoczenia, 

f) nie przestrzega regulaminu szkoły, 

g) uczestniczy w konfliktach rówieśniczych, czasami jest ich inicjatorem, 

h) zapomina o obowiązku kulturalnego zachowania się w stosunku do nauczycieli, 

pracowników szkoły, innych osób dorosłych i rówieśników, 

i) nagminnie nie posiada stroju odpowiedniego do okoliczności, 

j) nie dba o cudze mienie i nie szanuje cudzej własności, 

k) obraża innych korzystając z internetu lub telefonii komórkowej. 

 

Naganne 

Otrzymuje uczeń, który: 

a) odmawia uczestnictwa w szkolnych imprezach, konkursach, turniejach itp., 

b) nie włącza się w życie klasy, dezorganizuje prace innych, 

c) ma nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach (powyżej 5) i spóźnienia (powyżej 

20), 

d) stosuje różnego rodzaju formy przemocy wobec innych uczniów, a także wobec 

nauczycieli czy pracowników szkoły (zastraszenia, groźby, wymuszenia itp.), 

e) nie dba o higienę osobistą; pali papierosy, pije alkohol, stosuje środki odurzające, 
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f) z pełną świadomością nie przestrzega regulaminu szkoły, 

g) prowokuje konflikty i sam w nich uczestniczy, 

h) nie stosuje podstawowych zasad kulturalnego zachowania, a nadto używa wulgarnego 

słownictwa, 

i) ma konflikty z prawem, 

j) nie nosi stroju odpowiedniego do okoliczności, 

k) nie dba o cudze mienie i nie szanuje cudzej własności, 

l) stosuje cyberprzemoc wobec rówieśników wykorzystując w tym celu internet lub 

telefonię komórkową. 

 

§ 5. Kryteria ocen zachowania w przypadku nauczania indywidualnego 

 

Wzorowe 

Uczeń: 

- jest zawsze przygotowany do lekcji (miejsce pracy, pomoce dydaktyczne), 

- wykazuje inicjatywę w podejmowanych działaniach, 

- odznacza się pomysłowością i twórczą aktywnością, 

- włącza się (w miarę możliwości) w życie klasy, 

- chętnie wykonuje polecenia nauczyciela, 

- podejmuje dodatkowe obowiązki, 

- odznacza się wysoką kulturą osobistą. 

 

Bardzo dobre 

Uczeń: 

- jest zawsze przygotowany do lekcji (miejsce pracy, pomoce dydaktyczne), 

- chętnie wykonuje zadania wyznaczone przez nauczyciela, 

- wykonuje dodatkowe zadania wyznaczone przez nauczyciela, 

- odznacza się wysoką kulturą osobistą. 

 

Dobre 

Uczeń: 

- prawie zawsze jest przygotowany do lekcji (miejsce pracy, pomoce dydaktyczne), 

- wykonuje zadania wyznaczone przez nauczyciela, 

- sporadycznie nie angażuje się w proces dydaktyczny, 
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- sporadycznie nie przestrzega zasad kultury osobistej w stosunku do nauczyciela. 

 

Poprawne 

Uczeń:  

- często nie jest przygotowany do zajęć (miejsce pracy, pomoce dydaktyczne), 

- niechętnie wykonuje zadania wyznaczone przez nauczyciela, 

- często nie angażuje się w proces dydaktyczny, 

- często nie przestrzega zasad kultury osobistej w stosunku do nauczyciela. 

 

 

Nieodpowiednie 

Uczeń: 

- nie przygotowuje się do zajęć (pomoce dydaktyczne, miejsce pracy), 

- często odmawia wykonania poleceń nauczyciela, 

- nie angażuje się w proces dydaktyczny mimo aktywizowania ze strony nauczyciela, 

- często nie przestrzega zasad kultury osobistej mimo upomnień nauczyciela. 

 

Naganne 

Uczeń: 

- celowo nie przygotowuje się do zajęć, 

- odmawia wykonania poleceń nauczyciela, 

- odmawia wykonywania zadań wyznaczonych przez nauczyciela, 

- jest arogancki i wulgarny w stosunku do nauczyciela, 

- swoim zachowaniem uniemożliwia przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


