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ZASADY OCENIANIA, PROMOWANIA i KLASYFIKOWANIA  

w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle – Czarnem 
 

 zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2015r. 

Stanowi załącznik nr 1 do Statutu Szkoły 

§ 1. 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych 

szkołach podstawowych. 

2. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. 

  

§ 2. 

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  

a. Wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

b. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania w 

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych 

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie 

uczniowi 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. 

3. Ocenianie ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  

o postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

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

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 

§ 3. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
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1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, 

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, klasyfikacyjne roczne, klasyfikacyjne końcowe. 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

4) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych  

ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

postępach i trudnościach ucznia w nauce, 

5) ustalenie kryteriów ocen zachowania. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy, które kończą się klasyfikacją śródroczną i roczną. 

§ 4. 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów ( na pierwszej lekcji) 

o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

 i rocznych ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających                                   

z  realizowanego przez siebie programu nauczania. Rodzice zapoznają się z wymaganiami 

edukacyjnymi na pierwszym spotkaniu z wychowawcą. Kryteria ocen są do wglądu w każdej 

pracowni przedmiotowej. 

2. Ocenianiu podlegają: 

1) praca ucznia podczas lekcji, 

2) systematyczność w odrabianiu pracy domowej, 

3) przygotowanie do lekcji, 

4) stopień opanowania wiadomości i umiejętności zrealizowanych zagadnień, 

5) aktywność w poszukiwaniu własnych rozwiązań i umiejętność pracy w grupie. 

3. Osiągnięcia uczniów są badane poprzez: 

1) bezpośrednią obserwację ucznia w działaniu,  

2) zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał i w czasie lekcji 

powtórzeniowych, 

3) stosowanie poleceń, które uczniowie mają wykonać ustnie bądź pisemnie na tablicy,  

w zeszycie przedmiotowym lub na kartach ćwiczeniowych, 

4) stosowanie różnego rodzaju pisemnych form kontroli wiadomości i umiejętności 

opanowanych przez uczniów: 

a) prace klasowe – jest to sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ostatniego działu 

programowego (czas trwania nie więcej niż dwie godziny lekcyjne), 

b) dyktanda – pisemna forma sprawdzenia wiedzy z ortografii, 

c) sprawdziany – pisemna forma wykonywana przez uczniów po zrealizowaniu nie więcej 

niż 10 lekcji, obejmująca partię materiału, pozwalającą sprawdzić poziom umiejętności i 

wiadomości ucznia, 

d) kartkówki – krótkie pisemne formy wypowiedzi, pozwalające w ciągu 15 minut sprawdzić 

stopień opanowania bieżącego materiału (3 ostatnie lekcje), 

5) ocenianie pracy domowej uczniów,  
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6) ocenę projektów uczniowskich, 

7) zaleca się, aby minimalną ilość ocen (punktów w kl. I – III) bieżących z danego przedmiotu 

wyznaczała tygodniowa ilość godzin przedmiotu pomnożona przez 2. Przedmiot 

realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo – minimum 4 oceny różnych form 

oceniania” . 

8) na tydzień przed każdym sprawdzianem i pracą klasową nauczyciel podaje uczniom  

w formie pisemnej zakres treści, które będą wymagane na tym sprawdzianie i pracy 

klasowej, 

9) nauczyciel powinien ocenić pracę pisemną w termie do dwóch tygodni, 

10) nauczyciel nie może robić następnej kartkówki przed oddaniem poprzedniej,  

11) po powrocie do szkoły uczeń nieobecny na sprawdzianie lub pracy klasowej ma obowiązek 

do dwóch tygodni napisać je w trybie indywidualnym. Termin takiego sprawdzianu lub 

pracy klasowej ustala nauczyciel. W przypadku nie zgłoszenia się, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną, 

12) oceny z danego przedmiotu wpisywane są na bieżąco do dziennika elektronicznego. 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są przekazywane uczniowi, który ma 

obowiązek udostępnić je do wglądu swoim rodzicom. 

13) w klasach I- III bieżące postępy uczniów mogą być wartościowane za pomocą punktów  

w skali 1- 6 i nie muszą być ocenami opisowymi.  

14) Opis umiejętności, wiadomości i  postaw  ucznia niezbędnych do uzyskania punktów  

w skali 1-6. 

a) 6 pkt. uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza 

program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych. Potrafi 

samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe. 

Osiąga sukcesy w konkursach  

i zawodach sportowych. 

b) 5 pkt. uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy  

i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się 

zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i 

praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

c) 4 pkt. Uczeń otrzymuje wówczas, jeśli opanował wiadomości określone programem 

nauczania w danej klasie, na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w 

podstawie  programowej. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje ( wykonuje) 

typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 

d) 3 pkt. Uczeń otrzymuje wówczas, jeśli opanował większość wiadomości  

i umiejętności określonych  programem nauczania w danej klasie na poziomie nie 

przekraczającym wymagań zawartych w podstawie  programowej. Może mieć braki w 

opanowaniu podstawy  programowej , ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje ( 

wykonuje) zadania teoretyczne  

i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Niektóre zadania wykonuje przy pomocy 

nauczyciela. 
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e) 2 pkt. Uczeń otrzymuje wówczas, jeśli słabo opanował wiadomości  

i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań 

zawartych w podstawie  programowej, większość  zadań wykonuje pod kierunkiem 

nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia  sposobu wykonania pracy , nie 

przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań. 

f) 1 pkt. Uczeń otrzymuje wówczas, jeśli nie opanował wiadomości  

i umiejętności określonych przez podstawę programową , a braki   

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywania wiedzy. Uczeń 

nie jest w stanie rozwiązać ( wykonać ) zadania  nawet  

o niewielkim stopniu trudności oraz  przy pomocy nauczyciela. Odmawia wykonania 

zadań, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace.  

 

4. Fakt informowania: 

1) uczniów o wymaganiach i sposobie oceniania odnotowują nauczyciele w dzienniku 

elektronicznym w tematyce zajęć, 

2) rodziców o wymaganiach i sposobie oceniania odnotowują wychowawcy w „Zeszycie 

Wychowawcy” , a potwierdzeniem przekazania informacji jest protokół z zebrania rodziców. 

5. Na początku roku szkolnego dyrektor informuje rodziców, a wychowawca uczniów  

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

1) uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeśli przewidywana ocena roczna 

jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona. Uczeń może starać się  

o ocenę wyższą o jeden stopień, 

2) egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę rodziców (lub prawnych 

opiekunów) ucznia, zgłoszoną do dyrektora szkoły w terminie do trzech tygodni po 

wystawieniu przewidywanej oceny rocznej. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala 

dyrektor szkoły,  

3) dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, dyrektor szkoły powołuje komisję 

egzaminacyjną w składzie: 

a) przewodniczący - dyrektor szkoły, 

b) wychowawca klasy albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, 

c) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu - egzaminator, 

4) w egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć bez prawa głosu rodzic ucznia lub na 

wniosek rodzica przedstawiciel rady rodziców, 

5) w przypadku, gdy zastrzeżenia do oceny dotyczą nauczyciela, który pełni funkcję dyrektora 

szkoły, przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest społeczny dyrektor szkoły, 

6) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne danego przedmiotu, może być zwolniony na 

swoją uzasadnioną prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas na 

egzaminatora powołuje się innego nauczyciela pokrewnego przedmiotu lub nauczyciela 

tego przedmiotu z innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły), 

7) egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

przedmiotów: plastyka, muzyka, sztuka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne,  

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych, 
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8) pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator,  

a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań 

praktycznych) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń  

i obejmować materiał całego roku szkolnego. Czas trwania części pisemnej egzaminu 

wynosi 45 min., natomiast części ustnej do 30 min. 

9) komisja, o której mowa w pkt. 3, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu 

sprawdzającego: 

a) podwyższyć ocenę o jeden stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,  

b) pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku 

egzaminu (ocena nie może być niższa niż była ustalona przez nauczyciela), 

10) z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności:  

a) skład komisji,  

b) termin egzaminu,  

c) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

11) Do protokołu załącza się pytania(ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, pisemne 

odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia, 

12) uczeń zdał egzamin na daną ocenę jeśli osiągnął przynajmniej 75% punktów możliwych do 

uzyskania z egzaminu w formie pisemnej i ustnej łącznie.  

13) od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje. 

6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku 

egzaminu poprawkowego, o którym mowa w §18. 

§ 5. 

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

a) Wszystkie ocenione prace pisemne są przekazywane uczniowi, który jest zobowiązany do 

udostępnienia ich swoim rodzicom (prawnym opiekunom). 

b) Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, zestaw pytań (zadań) znajduje się 

do wglądu u nauczyciela. 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie lub pisemnie 

uzasadnia ustaloną ocenę. 

3. 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. 

4. Nauczyciel informuje ucznia o jego mocnych i słabych stronach  oraz ustala kierunki dalszej 

pracy. 

§ 6. 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, 

o których mowa w § 4 ust.1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 
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trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

Z wymaganiami edukacyjnymi zostaje zapoznany zainteresowany uczeń oraz jego rodzice 

(prawni opiekunowie).  

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust.1, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu 

się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do opracowania programu 

i wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust.1, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia . 

4. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię lekarza o 

ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie tej opinii. 

§ 7. 

1. Przy ustalaniu oceny techniki, plastyki i muzyki należy  

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć należy brać pod uwagę 

również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

§ 8. 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza na czas określony w tej opinii. 

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

uniemożliwia ustalenie śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny śródrocznej (rocznej) wpisuje się "zwolniony" albo zwolniona. 

1) uczeń zwolniony z uczestnictwa w zajęciach, które odbywają się na pierwszych lub ostatnich 

godzinach lekcyjnych przebywa w domu (za pisemną zgodą rodziców) lub świetlicy, 

2) uczeń zwolniony z uczestnictwa w zajęciach, które odbywają się na środkowych lekcjach 

może obserwować dane zajęcia, przebywać w świetlicy lub w bibliotece. 

3. 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.   Opinia lekarza 

wskazuje jakich ćwiczeń fizycznych (czy też jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać 

oraz przez jaki okres w tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania 

fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych wskazanych przez lekarza ćwiczeń 
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fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela klasyfikowany, ale nauczyciel wychowania 

fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez 

ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o 

ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego wydanej przez lekarza. 

 

§ 9. 

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej lub poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  

z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki 

drugiego języka obcego. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ustępie 1 może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia 

w szkole podstawowej.  

§ 10. 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej 

2) końcowej 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen wg skali, o której mowa 

w § 12. 

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie 

określonym w statucie szkoły.  

4. Klasyfikacja śródroczna (roczna) w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym półroczu (roku) szkolnym w formie oceny opisowej. 

Ocena 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 przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna 

ocena klasyfikacyjna z zachowania są ocenami opisowymi.  

5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania i ustaleniu ocen rocznych.  

6. Na miesiąc przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału są 

zobowiązani do poinformowania ucznia o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach rocznych 

(śródrocznych) z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz rodziców o przewidywanych 

klasyfikacyjnych ocenach rocznych (śródrocznych) z zajęć edukacyjnych i zachowania  poprzez 

wpisanie ich w dzienniku elektronicznym. 

7. Stopnie klasyfikacji śródrocznej i rocznej nie muszą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  
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8. Uczeń, który z przedmiotu otrzymał ocenę  śródroczną niedostateczną, ma obowiązek zaliczyć 

zrealizowany materiał w ciągu jednego miesiąca od zakończenia I-go półrocza. 

9. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym polega na  śródrocznym lub rocznym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych 

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych 

przepisów. 

10. Cząstkowe, śródroczne i roczne oceny dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym są ocenami opisowymi. 

11. Na klasyfikacje końcową składają się:   

1) Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej oraz 

2) Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych oraz 

3) Roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej 

§ 11. 

 

1. Oceny roczne i śródroczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

2. Śródroczne i roczne oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena z dodatkowych zajęć edukacyjnych 

nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 

ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć. 

4. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia z religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych i 

końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnią ocen z 

odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli 

ocena ustalona jako średnia ocen rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i 

etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

§ 12. 

1. Oceny bieżące, śródroczne oraz oceny roczne ustala się, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej według następującej skali: 

1) stopień szkolny celujący  (cel)  6 

2) stopień szkolny bardzo dobry (bdb)   5 

3) stopień szkolny dobry   (db)  4 

4) stopień szkolny dostateczny  (dst)  3 

5) stopień szkolny dopuszczający (dp)  2 

6) stopień szkolny niedostateczny (ndst)  1 

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący (6), bardzo 

dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2). Negatywną oceną klasyfikacyjną 

jest ocena ustalona w stopniu niedostateczny (1) 
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2. Nauczyciel może stosować znaki (+) i (-) stojące przy ocenie podczas oceniania prac pisemnych 

punktowanych. Znak (+), gdy uczniowi brakuje pół punktu do oceny wyższej lub znak (-), gdy 

uczeń osiąga minimalną ilość punktów na daną ocenę. 

Oceny z (+) to: +1,+2,+3,+4,+5. 

Oceny z (-) to: -2,-3,-4,-5. 

Samoistne znaki (+) nauczyciel może stosować za aktywność, wykonanie dodatkowych zadań lub 

przyniesienie dodatkowych materiałów. 

Trzeci (+) skutkuje wpisaniem oceny bardzo dobrej. 

Samoistne znaki (-) nauczyciel może stosować za brak zadania, nieprzygotowanie do lekcji, brak 

zeszytu przedmiotowego lub odpowiednich przyborów, brak pracy podczas lekcji itp.  

Trzeci znak (-) i każdy następny skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej.    

3. Opis umiejętności, wiadomości, postaw i zachowań ucznia niezbędnych do uzyskania ocen 

cząstkowych, śródrocznych i rocznych wg skali ust.1: 

1) stopień szkolny celujący 

a) umiejętności: 

- uczeń pełni funkcję asystenta nauczyciela, 

- z powodzeniem organizuje konkursy dotyczące tematyki danego przedmiotu dla 

uczniów klas młodszych, 

- przygotowuje zadania i zabawy sprawdzające stopień opanowania treści 

na kolejnych spotkaniach lekcyjnych; 

b) wiadomości: 

- uczeń posługuje się bogatym i poprawnym słownictwem, 

- dyskutuje używając poprawnych merytorycznie argumentów, 

- dzieli się swoją wiedzą z innymi, 

- korzysta z wielu dodatkowych źródeł informacji; 

c) postawy, zachowania: 

- uczeń sporządza materiały pomocnicze do realizacji zagadnień na lekcjach, 

- z własnej inicjatywy organizuje pomoc koleżeńską, 

- samodzielnie prowadzi fragmenty lub całe lekcje, 

- uczestniczy w konkursach przedmiotowych na terenie szkoły i poza nią; 

2) stopień szkolny bardzo dobry 

a) umiejętności: 

- uczeń w sposób jasny i precyzyjny formułuje swoje myśli, 

- argumentuje rzeczowo swoje zdanie, 

- samodzielnie formułuje problemy, stawia hipotezy, 

- znajduje drogi prowadzące do rozwiązania problemu, 

 - tworzy uogólnienie; 

- wnioskuje prawidłowo i zupełnie samodzielnie , wykorzystując swoją wiedzę 

w działaniach praktycznych;  

b) wiadomości: 

- uczeń zna i rozumie wszystkie pojęcia i zagadnienia wprowadzane na lekcjach;, 

- posiada dodatkowe informacje świadczące o zainteresowaniu tematyką zajęć  

i korzystaniu z dodatkowych źródeł  informacji, 

- posługuje się poprawnym językiem naukowym; 

c) postawy, zachowania : 



Tekst ujednolicony po zmianach zatwierdzonych w sierpniu 2015 r. 

10 

 

- uczeń czynnie uczestniczy w zajęciach,  

 - chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych, 

- ma wiele ciekawych pomysłów i dzieli się nimi z grupą; 

3) stopień szkolny dobry  

a) umiejętności: 

- uczeń samodzielnie argumentuje swoje odpowiedzi, 

- w sposób jasny i precyzyjny formułuje swoje myśli, 

- opisuje sytuację problemową i poszukuje dróg rozwiązań, 

- wnioskuje w sposób prawidłowy, 

- stosuje zdobytą wiedzę w praktyce; 

b) wiadomości: 

- uczeń zna i rozumie większość zagadnień i pojęć pojawiających się w podręczniku  

i na zajęciach;  

- posiada dodatkową wiedzę na tematy, które go interesują  w sposób szczególny; 

c) postawy, zachowania : 

- uczeń wykonuje samodzielnie powierzone mu zadania, 

- współpracuje umiejętnie z grupą, 

- czynnie uczestniczy w zajęciach,  

- wykonuje polecenia w sposób prawidłowy;  

4) stopień szkolny dostateczny 

a) umiejętności : 

- uczeń potrafi uzasadnić odpowiedzi i rozwiązania zadań, 

- umie rozwiązać proste , typowe problemy i zadania, 

- potrafi wyciągnąć wnioski, 

- umie zastosować zdobytą wiedzę w typowych sytuacjach życia codziennego 

b) wiadomości: 

- uczeń zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia omawiane na lekcji, 

- orientuje się w najważniejszych problemach związanych z tematyką danego 

przedmiotu; 

c) postawy, zachowania: 

- uczeń współpracuje z grupą przy realizacji zadań, korzystając z pomocy  

nauczyciela i kolegów; 

5) stopień szkolny dopuszczający 

a) umiejętności: 

przy pomocy nauczyciela uczeń potrafi : 

- odtworzyć wnioski i argumenty podawane przez innych, 

- odwzorcować zaprezentowane przez innych rozwiązania problemów 

i zadań, 

- zaprezentować po obserwacji niektóre z prezentowanych przez innych 

zastosowań praktycznych zdobywanej wiedzy; 

b) wiadomości: 

- uczeń wykonuje proste zadania z życia codziennego stosownie do wieku, 

- potrafi wyjaśnić znaczenie niektórych (ważniejszych) pojęć i zagadnień omawianych na 

lekcjach, 

- orientuje się w problematyce poruszanej na zajęciach; 
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c) postawy, zachowania : 

- uczeń wykazuje słabą aktywność na zajęciach, ale nie przeszkadza w ich prowadzeniu; 

6) stopień szkolny niedostateczny 

a) umiejętności: 

- nawet przy pomocy nauczyciela uczeń nie potrafi : 

- odtworzyć podawanych przez innych rozwiązań, wiadomości, 

- odwzorować podanych zastosowań praktycznych wiedzy zdobywanej na lekcjach; 

b) wiadomości : 

- uczeń nie zna podstawowych pojęć i zagadnień omawianych na zajęciach, 

- nie orientuje się w problematyce danego przedmiotu; 

c) postawy, zachowania: 

- uczeń nie włącza się do realizacji zadań na lekcjach, 

- nie współpracuje z grupą, a wręcz przeciwnie, swoim zachowaniem przeszkadza innym 

w realizowaniu zadań  

d) braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu kontynuowanie dalszej 

nauki. 

4. Prace pisemne, w których stosowana jest punktacja będą oceniane wg następującej skali: 

1) celujący                             100% pkt. możliwych do uzyskania 

2) bardzo dobry  85 % - 99% pkt. możliwych do uzyskania, 

3) dobry   70 % - 84% pkt. możliwych do uzyskania, 

4) dostateczny  50 % - 69% pkt. możliwych do uzyskania, 

5) dopuszczający  30 % - 49% pkt. możliwych do uzyskania, 

6) niedostateczny  0 –29% pkt. możliwych do uzyskania, 

W gotowych testach tj. przygotowanych przez autorów programów, nauczyciel może stosować 

proponowaną punktację.  

§ 13. 

1. 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. 

2. Każdy uczeń ma możliwość skorzystania z pomocy w nauce w ramach zajęć świetlicy szkolnej, 

zajęć wyrównawczych i pracy indywidualnej z nauczycielem w ramach wyznaczonych konsultacji. 

Udział w tych zajęciach odbywa się za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). 

 

§ 14. 

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

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

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  

w szkolnym planie nauczania. Jeżeli uczeń opuścił 30% do 50% zajęć z danego przedmiotu musi 

zdać materiał u nauczyciela przedmiotu. 
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2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny.  

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny 

z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje 

egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. Zakres materiału obejmuje odpowiednio 

półrocze lub rok szkolny i umożliwia uzyskanie każdej oceny ze skali ocen. Czas trwania części 

pisemnej egzaminu wynosi 45 min., natomiast części ustnej do 30 min. 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) ucznia: 

1) śródroczny egzamin klasyfikacyjny uczeń zdaje nie później niż jeden miesiąc od zakończenia 

pierwszego półrocza, 

2) roczny egzamin klasyfikacyjny uczeń zdaje nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem nowego 

roku szkolnego; w razie choroby lub pobytu w szpitalu nie później niż do końca września 

(termin ostateczny), 

3) liczba egzaminów klasyfikacyjnych w danym dniu nie może przekroczyć dwóch 

przedmiotów. 

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza komisja, powołana 

przez dyrektora szkoły.  

W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji, 

2) nauczyciel uczący danego przedmiotu - egzaminator,  

3) nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 6,  

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

3) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego. 

9. Do protokołu dołącza się zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

11. W przypadku, gdy uczeń przeszedł z innego typu szkoły i kontynuuje we własnym zakresie naukę 

języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej 

szkole na zajęcia z tego języka, a w szkole nie ma nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego, dyrektor może w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny powołać 

nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu 

z dyrektorem tej szkoły. 
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§ 15. 

 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(śródroczna)ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem  § 15 ust. 2. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

roczna ocena z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego 

(§ 18) lub egzaminu opisanego w § 16. 

§ 16. 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

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

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone na piśmie do dyrektora szkoły nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych  od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

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

komisję, która w przypadku rocznej oceny z zajęć edukacyjnych  przeprowadza sprawdzian 

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

zajęć edukacyjnych;  

3. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza 

przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi 

odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń i obejmować materiał całego roku 

szkolnego. Czas trwania części pisemnej egzaminu wynosi 45 min., natomiast części ustnej do 30 

min. 

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami) i nie może przekroczyć 7 dni od zgłoszenia zastrzeżenia. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - egzaminator, 

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

edukacyjne. 

6. W przypadku, gdy zastrzeżenia do oceny dotyczą nauczyciela, który pełni funkcję dyrektora 

szkoły, przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest społeczny dyrektor szkoły 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony na jego uzasadnioną prośbę 

z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas na egzaminatora powołuje się nauczyciela 

innego pokrewnego przedmiotu lub tego przedmiotu z  innej szkoły, 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 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, z zastrzeżeniem § 18. 
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9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji, 

2) termin sprawdzianu, 

3) wynik sprawdzianu. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się zadania (pytania) sprawdzające, pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 2 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny z zajęć edukacyjnych 

uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 

5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Po tym terminie, ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna. 

§ 17. 

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

z zastrzeżeniem ust.7. 

2. 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 wyższe od oceny niedostatecznej. 

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 z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej. 

4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do 

klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim otrzymują z danych 

zajęć edukacyjnych  najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.    Uczeń, który tytuł 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł 

laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskało ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej  i powtarza klasę, z zastrzeżeniem §18. 

7. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 

roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej  na wniosek wychowawcy oddziału po 

zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy oddziału.  

8. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej 
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również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w 

jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

§ 18. 

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

ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy na pisemną prośbę rodziców.  

2. Egzamin poprawkowy  przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza 

przewodniczący komisji. Zakres materiału obejmuje rok szkolny i umożliwia uzyskanie oceny 

maksymalnie dostatecznej. Czas trwania części pisemnej egzaminu wynosi 45 min., natomiast 

części ustnej do 30 min. 

4. Termin egzaminu poprawkowego jest wyznaczany przez dyrektora szkoły w ostatnim tygodniu 

ferii letnich. Uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) informowani są  

o terminie egzaminu listem poleconym do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. 

6. W czasie egzaminu poprawkowego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

7. W przypadku, gdy egzamin poprawkowy dotyczy przedmiotu nauczyciela, który pełni funkcję 

dyrektora szkoły, przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest społeczny dyrektor szkoły. 

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, może być zwolniony na jego uzasadnioną prośbę 

z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas na egzaminatora powołuje się nauczyciela 

innego pokrewnego przedmiotu lub nauczyciela innej szkoły, z tym że powołanie nauczyciela 

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

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) ustaloną  ocenę klasyfikacyjną  z egzaminu poprawkowego 

Do protokołu dołącza się pytania egzaminacyjne, pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca sierpnia. 

11. Uczeń zdał egzamin poprawkowy, jeśli osiągnął co najmniej 50% punktów możliwych do 

uzyskania z egzaminu w formie pisemnej i ustnej łącznie z zadań przygotowanych na ocenę 

dostateczną. 
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12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 13. 

13. 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, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w  klasie programowo wyższej. 

§ 19. 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

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

zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 

niższych, uzyskał  pozytywne końcowe oceny  klasyfikacyjne.   

2) jeżeli  przystąpił do sprawdzianu. 

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

mowa w ust. 1 pkt. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. 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 (prawnymi 

opiekunami). 

§ 20. 

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania 

umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania 

sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach.  

2. Sprawdzian przeprowadza się zgodnie z wytycznymi i w terminie wyznaczonym przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną. 

 

 

§ 21 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  

i norm etycznych.  

2. Śródroczne i roczne oceny zachowania ustala się w oparciu o Regulamin punktowego oceniania 

zachowania, który stanowi odrębny dokument. 

 

§ 22 
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1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na lekcji 

wychowawczej) oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów (podczas pierwszego spotkania  

z rodzicami) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania   

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej rocznej oceny zachowania w przypadku błędów 

proceduralnych. 

2. Wychowawca klasy jest obowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanej dla niego śródrocznej lub rocznej ocenie zachowania na miesiąc 

przed konferencją klasyfikacyjną. 

3. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy 

1) na podstawie: 

a) systematycznie prowadzonej obserwacji ucznia,  

b) opinii nauczycieli (w tym wychowawców świetlicy, pedagoga),  

c) uwag pracowników szkoły,  

d) podsumowania ilości punktów dodatnich oraz ujemnych uzyskanych przez ucznia  

w danym półroczu lub roku, 

2) po zasięgnięciu ustnej opinii uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.  

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

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

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

rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie 

na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub 

opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej,  

w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

§ 23 

1. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodnie 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,    

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocena śródroczna (roczna) zachowania w klasach I – III szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym i jest oceną opisową. 

3. Śródroczną i roczną ocenę 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. 
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§ 24 

1. W przypadku stwierdzenia przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, że roczna ocena 

zachowania została ustalona niezgodne z  przepisami prawa  dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłosić zastrzeżenia do tej oceny nie później 

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

wychowawczych. Dyrektor szkoły po sprawdzeniu i stwierdzeniu nieprawidłowości powołuje 

komisję, która ustala w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń nową roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania.  

2. Komisja ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów:  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Termin posiedzenia 

komisji ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może to być termin późniejszy niż przedostatni 

dzień zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.  

3. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący,  

2) wychowawca klasy, 

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

4) pedagog, w razie zaistniałej potrzeby,  

5) psycholog, w razie zaistniałej potrzeby,  

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  

7) przedstawiciel rady rodziców.  

4. Ustalona przez komisję roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

5. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia, zawierający 

w szczególności:  

1) skład komisji,  

2) termin posiedzenia komisji,  

3) wynik głosowania,  

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

 

§ 25 

1. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły  

2. Uczeń, któremu w danej szkole, po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę zachowania 

nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej a uczeń klasy programowo najwyższej 

w danym typie szkoły nie kończy szkoły.  
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Regulamin punktowego oceniania zachowania 

 

1. Regulamin jest dokumentem pomocnym dla wychowawcy klasy w ustalaniu ocen 

śródrocznych rocznych zachowania 

2. Od ucznia zależy ocena końcowa. Ma szansę na uzyskanie oceny wyższej, nawet w sytuacji kilku tzw. 

„wpadek". Może świadomie kierować swoim zachowaniem w szkole, zachowując prawo do błędu.  

3. Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 100 punktów, które otrzymuje uczeń na początku roku szkolnego.  

4. Powiązanie skali ocen z punktacją:  

1) wzorowe - 271 pkt. i więcej  

2) bardzo dobre - 200-270 pkt.  

3) dobre - 131 - 199 pkt.  

4) kredyt - 100 punktów  

5) poprawne - 70 - 130 pkt.  

6) nieodpowiednie - 0 - 69 pkt.  

7) naganne - poniżej 0 pkt.  

5. Dobre zachowania uczniów w szkole, mające wpływ na uzyskanie wyższej oceny zachowania ucznia  

1) Praca na rzecz szkoły 

-udział, organizacja imprez (10p.) 

-udział w akcjach (charytatywnych, ekologicznych, itp.) (10p.) 

-wspomaga szkołę w materiały(10p.) 

-pomaga kolegom(10p.) 

2) Sprawowanie funkcji 

-dyżurny w klasie/w stołówce (5-20p.) 

-przewodniczący klasy (5-20p.) 

- praca w samorządzie szkolnym (10-30p.) 

-praca w spółdzielni (10-30p.) 

3) Obowiązki ucznia 

-prace i zadania wykonane w terminie (5p.) 

- informacje zwrotne (5p.) 

- wyróżnia się w wywiązywaniu się z obowiązków (10p.) 

- nosi ubiór stosowny do sytuacji (5p.) 

- dba o miejsce pracy (5p.) 

4) Kultura osobista 

- przeciwstawia się przejawom brutalności i agresji (10p.) 

- jest troskliwy, opiekuńczy, itp. (10p.) 

- właściwie zachowuje się w szkole i poza szkołą (10p.) 

- wyróżnia się kulturą osobistą (20p.) 

5) Konkursy i zawody 

- przygotowanie i uczestnictwo bez miejsca na podium 

o szkolne (5p.) 

o gminne, powiatowe, wojewódzkie (10p.) 

o ogólnopolskie (20p.) 
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- wyróżnienie 

o gminne (15p.) 

o powiatowe, wojewódzkie (20p.) 

o ogólnopolskie (30p.) 

- zajęcie III miejsca 

o szkolne (15p.) 

o gminne (20p.) 

o powiatowe, wojewódzkie (25p.) 

o ogólnopolskie, międzynarodowe (35p.) 

- zajęcie II miejsca 

o szkolne (20p.) 

o gminne (25p.) 

o powiatowe, wojewódzkie (30p.) 

o ogólnopolskie, międzynarodowe (45p.) 

- zajęcie I miejsca 

o szkolne (25p.) 

o gminne (30p.) 

o powiatowe, wojewódzkie (40p.) 

o ogólnopolskie, międzynarodowe (55p.) 

6. Nie przyznaje się punktów za prace społeczne wykonane w czasie lekcji.  

7. Niewłaściwe postawy mające wpływ na obniżenie oceny zachowania: 

1) Zachowanie w stosunku do innych 

- obraża słownie, bije, zaczepia, brudzi (10p.) 

- zastrasza, szantażuje, wyłudza rzeczy, kradnie (20-50p.) 

- przynosi przedmioty niebezpieczne do szkoły (20p.) 

- stwarza zagrożenie dla siebie i innych (10p.) 

- oszukuje, ignoruje polecenia pracowników szkoły (5-20p.) 

2) Zachowanie w miejscach publicznych 

- niewłaściwe zachowanie w autobusie (20p.) 

- niewłaściwe zachowanie w stołówce, szatni (10p.) 

- niewłaściwe zachowanie podczas lekcji (5p.) 

- niewłaściwe zachowanie na korytarzu (krzyczy, gwiżdże, itp.) (5p.) 

- pluje, przeklina (10p.) 

3) Postawa ucznia 

- odpisuje zadania domowe (5p.) 

- opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (5p. za każdą lekcję) 

- spóźnia się na lekcje (3p. za każde spóźnienie) 

- używa telefonu komórkowego w szkole (30p.) 

- wchodzi w konflikt z prawem (50p.) 

- wychodzi samowolnie poza budynek szkoły (z wyjątkiem powrotu po zajęciach do domu) (15p.) 

-nie wykonuje obowiązków dyżurnego (5p.) 

- nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań (5p.) 

4) Niszczy/śmieci 
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- zaśmieca otoczenie, nie sprząta miejsca pracy, nie zmienia obuwia (5p.) 

- niszczy zieleń, pisze po ławkach  i ścianie, przykleja gumę do ławek itp. (10p.) 

- niszczy sprzęt szkolny (20p.) 

8. Ustala się maksymalne liczby punktów ujemnych, które uczeń może mieć na koniec okresu 

klasyfikacyjnego:  

Ocena :  

1) wzorowa do 15 punktów  

2) bardzo dobra do 25 punktów  

3) dobra do 35 punktów  

4) poprawna bez limitu  

5) nieodpowiednia bez limitu  

6) naganna bez limitu  

9. W skrajnych przypadkach zachowań na ocenę zachowania będzie miała wpływ opinia Rady 

Pedagogicznej.  

10. Przez niewłaściwe zachowanie się ucznia na lekcji należy rozumieć następujące sytuacje: świadome 

rozmowy rozpraszające uwagę nauczyciela i pozostałych uczniów, nie wykonywanie poleceń 

nauczyciela, obraźliwe gesty i uwagi wobec nauczyciela i kolegów, chodzenie po sali lekcyjnej, 

zajmowanie się innymi sprawami niż sprawy związane z lekcją (pisanie „liścików, odpisywanie zadań, 

mazanie po stolikach itp.). Punkty ujemne za tę kategorię są wpisane, jeśli uczeń, po jednokrotnym 

upomnieniu w dalszym ciągu nie zachowuje się poprawnie.  

11. Uczniowie, którzy byli w konflikcie z prawem, zostali przyłapani na piciu alkoholu, narkotyzowaniu 

się, nie mogą uzyskać wzorowej oraz dobrej oceny zachowania.  

12. Zachowanie nieodpowiednie w I półroczu ma wpływ na ocenę zachowania roczną ( uczeń w takiej 

sytuacji nie może uzyskać na świadectwie oceny wzorowej).  

13. W dzienniku elektronicznym nauczyciele wpisują swoje spostrzeżenia i uwagi w ciągu półrocza.  

14. Uczniowie dbają, aby wychowawca wpisywał również uwagi pozytywne świadczące o ich 

zaangażowaniu.  

15. Wychowawca systematycznie omawia z uczniami na godzinach wychowawczych ich funkcjonowanie 

w szkole, udziela im informacji, planuje pracę nad zmianami w ich zachowaniu.  

16. Rodzice mogą na bieżąco kontrolować oraz wpływać na zachowanie swoich dzieci.  

17. Decyzję o ocenie zachowania podejmuje wychowawca w porozumieniu z klasą  

i indywidualnie z uczniami - informacje te pozwolą podjąć możliwie najlepszą decyzję.  

18. Podsumowanie wyników następuje dwa razy w ciągu roku. Ocenę roczną ustala się, licząc średnią 

wszystkich uzyskanych punktów w obu półroczach.  

19. Jeżeli suma punktów spadnie poniżej pewnych granic przewiduje się: 

20. poniżej 69 punktów - wezwanie rodziców, 

21. poniżej 50 punktów - zawieszenie ucznia w prawach uczniowskich (uczestnictwo  

w imprezach, wycieczkach, wyborach itp.). 

22. W przypadku powtarzających się negatywnych zachowań, uzyskiwania minimum punktów, uczeń 

podlega karom przewidzianym w Statucie Szkoły. 

23. Jeżeli suma punktów jest większa od 250, uczeń otrzymuje pochwałę na apelu.  

24. Nauczyciel sporządza wydruk ocen bieżących ucznia lub punktów z zachowania na życzenie rodzica.  


