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§ 1 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne uczniów, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 

określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w Szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

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

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, jego zachowaniu, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

6) wdrażanie uczniów do samokontroli i samooceny, 

7) ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskiwania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania oraz informowanie o nim uczniów  

i rodziców, 

3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach 

przyjętych w szkole oraz ustalanie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 
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6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny z zachowania. 

7) ustalenie warunków i sposobów przekazywania rodzicom informacji  

o postępach i trudnościach uczniów w nauce.  

5. Przedmiotem oceny jest: 

1) przyrost wiedzy i umiejętności wg kryteriów przedmiotowych, 

2) wykorzystanie własnych możliwości, 

3) aktywność podczas zajęć szkolnych, 

4) zachowanie, 

5) ilość i jakość wykonanych prac na zajęciach praktycznych. 

6. Oceny dzielą się na: 

1) bieżące, 

2) klasyfikacyjne (okresowe), 

3) klasyfikacyjne roczne.  

7. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych, ustala się w stopniach wg następującej skali: 

Celujący-6-cel 

Bardzo dobry- 5- bdb 

Dobry-4-db 

Dostateczny-3-dst 

Dopuszczający-2- dop 

Niedostateczny-1-ndst 

 

8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg następującej skali: 

Wzorowe-wz 

Bardzo dobre- bdb 

Dobre-db 

Poprawne- popr 

Nieodpowiednie-ndp 

Naganne-nag 

 

9. Wymagania  edukacyjne  i  kryteria oceniania: 

1) Nauczyciele przedmiotu na pierwszej lekcji organizacyjnej informują uczniów  

o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
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wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. Natomiast rodzice są 

informowani na pierwszym zebraniu klasowym przez wychowawcę danej klasy.  

2) Powyższa informacja zostaje udokumentowana przez wpis do dziennika lekcyjnego. 

3) Powyższe wymagania z poszczególnych zajęć edukacyjnych znajdują się w teczce,  

w gabinecie Dyrektora i u poszczególnych nauczycieli (do wglądu dla uczniów oraz 

ich rodziców). 

4) Ustala się ogólne kryteria stopni: 

a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie 

wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie  

i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, 

bierze udział w konkursach i osiąga sukcesy 

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy  

i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, umie formułować 

plan działania, tworzy oryginalne rozwiązania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności praktycznego 

posługiwania się wiadomościami według podanych mu wzorów, umie stosować 

wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych, 

d) ocenę dostateczną, który potrafi wytłumaczyć wiadomości zapamiętane, 

zinterpretować je, streścić i uporządkować, uczynić podstawą prostego 

wnioskowania, 

e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który zna pojęcia, terminy, fakty, zasady, 

reguły, treści naukowe, zasady działania- elementarny poziom rozumienia tych 

wiadomości, 

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który nie jest w stania rozwiązać zadań  

o niewielkim stopniu trudności, braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. 

5) Przy ustalaniu oceny w wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki, 

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. 

6) W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony  

z zajęć wychowania fizycznego.  
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7) Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii  

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza. 

8) W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji 

przebiegu zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” / „zwolniona”. 

9) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.  

10. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 

1) Nauczyciele przedmiotu na pierwszej lekcji organizacyjnej podają uczniom sposoby 

sprawdzania ich osiągnięć edukacyjnych w tym: 

a) formy sprawdzania: 

a. odpowiedź ustna: dyskusja, opowiadanie, opis, dialog, argumentowanie, 

wnioskowanie, referowanie, prezentacja; 

b. prace pisemne:  

 wypracowanie, 

 kartkówka (bez zapowiedzi, dotyczy 1-3 ostatnich tematów, czas trwania  

do 20 minut), 

 sprawdzian - obejmujący określony dział materiału, zapowiedziany  

z tygodniowym wyprzedzeniem, trwający nie dłużej niż 45 min., 

 praca klasowa-według specyfiki przedmiotu, zapowiedziana z tygodniowym 

wyprzedzeniem, poprzedzona wpisem w dzienniku, lekcją powtórzeniową, 

czas trwania 1 – 2 godziny lekcyjne, 

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

poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni, czas 

trwania do 45 minut, 

 testy - różnego typu (otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, 

sprawdzianowy) – według specyfiki przedmiotu, zapowiedziane  

z tygodniowym wyprzedzeniem, czas trwania do 90 minut, 

c. ćwiczenia praktyczne: pokaz, prezentacja indywidualna, grupowa, wytwory pracy 

uczniów, 

d. prace domowe: sprawdzenie prac domowych. 

b) częstotliwość sprawdzania: 
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a. jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa/ nauczyciel powinien dokonać 

wpisu w dzienniku lekcyjnym w momencie zapowiedzi, z tygodniowym 

wyprzedzeniem; 

b. tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 3 prace klasowe, 

c. jeżeli przedmiot realizowany jest 1 godz./tyg. ocenę semestralną wystawiamy  

z co najmniej czterech ocen cząstkowych;  jeżeli przedmiot realizowany jest  

w więcej niż 1 godz./tyg. Ocenę semestralną wystawiamy z co najmniej pięciu ocen 

cząstkowych, 

d. systematycznie sprawdzane jest przygotowanie uczniów oraz ich prace domowe.   

c) poprawianie osiągnięć edukacyjnych: 

a. wynikiem niekorzystnym dla ucznia jest ocena niedostateczna / dot. ocen 

cząstkowych, 

b. po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawy, w zależności od 

potrzeb zespołu klasowego, 

c. uczeń nieobecny, usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ją  w terminie 

ustalonym przez nauczyciela, 

d. uczeń może poprawić jednorazowo niekorzystny wynik pracy pisemnej  

w ciągu 14 dni. Do dziennika nauczyciel wpisuje ocenę ze sprawdzianu i ocenę z 

poprawy, 

d) ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko  

w wyniku egzaminu poprawkowego. Ocena uzyskana na egzaminie jest ostateczna, 

e) nauczyciel przedmiotu gromadzi prace pisemne uczniów (prace klasowe, sprawdziany 

i przechowuje je do 31 sierpnia każdego roku, 

a. podstawą do wystawienia oceny okresowej (końcoworocznej)  jest średnia ważona 

uzyskanych ocen cząstkowych: 

 system oceniania oparty na średniej ważonej ma na celu podwyższenie jakości 

oceniania, motywowanie uczniów do kreatywnego myślenia i samodzielnej pracy, 

 oceny cząstkowe, zdobywane przez uczniów, mają określoną wagę. Najistotniejszy 

wpływ na ocenę okresową i końcoworoczną będą miały oceny za samodzielną 

pracę na lekcji: testy, prace klasowe, sprawdziany, dyktanda itp., 

 każdej ocenie cząstkowej przypisana jest odpowiednia waga, według następującego 

schematu: 

 waga 1 - oceny za aktywność i pracę na lekcji, zadania domowe, referaty, kartkówki, 

zadania dodatkowe itp., 
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 waga 3 - oceny za sprawdziany obejmujące 3 tematy oraz ich poprawy, testy  

z lektur, czytanie ze zrozumieniem itp., 

 waga 5 - oceny z prac klasowych obejmujących cały dział, prace kontrolne  

na zakończenie semestru oraz ich poprawy, dyktanda, sprawdziany itp. 

 oceny niedostateczne uczeń ma obowiązek poprawić. 

11. Sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach i trudnościach w nauce oraz 

zachowaniu: 

1) Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego 

rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

2) Uczeń jest informowany o ocenie w momencie jej wystawienia. 

3) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia) są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. 

Na wniosek rodziców są one udostępnione w postaci kserokopii.  

4) Rodzice informowani są o postępach, osiągnięciach i trudnościach uczniów  

na spotkaniach klasowych oraz podczas konsultacji indywidualnych nauczycieli 

przedmiotu z rodzicami. Nauczyciel na bieżąco wpisuje oceny cząstkowe  

do dzienniczka ucznia. 

5) Na miesiąc przed rocznym (okresowym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas  

są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach 

niedostatecznych. Wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje 

rodziców i odnotowuje to w dzienniku. 

6) Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca klasy  poinformują 

ucznia i jego rodzica (w formie pisemnej) o przewidywanych rocznych (okresowych) 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

7) Nauczyciel przedmiotu dokonuje wpisu uzyskanej oceny klasyfikacyjnej rocznej 

(okresowej) z zajęć edukacyjnych w dzienniczku ucznia lub w zeszycie 

przedmiotowym (a wychowawca klasy oceny klasyfikacyjnej zachowania). 

8) Jeżeli uczeń lub jego rodzic nie zgadza się z zaproponowaną oceną przez nauczyciela 

przedmiotu, to uczeń (rodzic) może zgłosić w formie pisemnej  

w ciągu trzech dni zastrzeżenia i po rozpatrzeniu przez Dyrektora Szkoły i za jego 

zgodą, poprawia ocenę w formie pisemnej ustalonej przez nauczyciela przedmiotu. 

Uczeń może poprawić o jeden stopień przewidywaną ocenę klasyfikacyjną roczną 

(okresową) jeżeli opanuje wymagania programowe wskazane przez nauczyciela 

przedmiotu. 
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9) Nauczyciel przedmiotu wyznacza uczniowi termin poprawy oceny w ciągu  

2 tygodni od zgłoszenia chęci poprawy. Uczeń poprawia ocenę w obecności Dyrektora  

i nauczyciela przedmiotu. Rodzic może uczestniczyć jako obserwator. 

10) Nauczyciel wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  

o uzyskanych przez niego ocenach klasyfikacyjnych rocznych (okresowych) z zajęć 

edukacyjnych i zachowania w formie pisemnej na zebraniu z rodzicami. Uczeń jest 

informowany na tydzień przed zaplanowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

przez nauczyciela przedmiotu w formie pisemnej (dzienniczek ucznia) lub ustnej. 

Wychowawca informuje go o ocenie zachowania. 

 

§ 2 

Klasyfikowanie 

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

1) śródroczne- za I okres w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi; 

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

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania  

i ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

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

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych  

w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia edukacyjne, z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Nauczyciele i wychowawcy 

przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która następnie 

zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów. 

5. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

6. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 

ocenami opisowymi. Oceny cząstkowe mogą być  ocenami cyfrowymi. 

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

zachowania. 
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8. Laureaci pozaszkolnych konkursów przedmiotowych i przeglądów artystycznych mogą 

otrzymać z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (okresową) ocenę klasyfikacyjną. 

9. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów  

i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których jest zwolniony. 

10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej /okresowej / stwierdzono, że  poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej /okresie programowo wyższym/ Szkoła powinna w miarę 

możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

12. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

13. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

na prośbę jego rodziców, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

14. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) Realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki.                         

W przypadku takiego ucznia egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego 

zajęcia edukacyjnego w obecności nauczyciela takiego samego lub pokrewnego 

obowiązkowego zajęcia edukacyjnego, 

2) Spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.  

W przypadku takiego ucznia egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje   przedmiotów:  

technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne. Uczniowi  takiemu nie ustala się 

oceny zachowania, 

3) Dyrektor Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami wyznacza termin 

egzaminu klasyfikacyjnego, uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia, 

4) Egzamin przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie był 

klasyfikowany, w obecności Dyrektora, który jest przewodniczącym komisji oraz 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, 

5) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice ucznia, 

6) Egzamin klasyfikacyjny  składa się z części pisemnej i ustnej. Z zajęć 

komputerowych, plastyki, muzyki, zajęć technicznych, wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań  praktycznych, 
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7) Pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel a zatwierdza Dyrektor, 

8) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, 

9) Ustalona  przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 

10) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

(skład komisji; termin egzaminu; pytania egzaminacyjne/ćwiczenia praktyczne; wynik 

części pisemnej i ustnej oraz ocenę). Do protokołu dołącza się pisemne prace uczniów. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. W przypadku nieklasyfikowania 

ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

 

§ 3 

Tryb odwoławczy  

1. Uczeń lub jego rodzic w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

może zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły jeżeli uważa, że roczna ocena 

klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. 

2. Dyrektor Szkoły po zbadaniu sprawy, w przypadku stwierdzenia, że roczna (okresowa) 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami, 

wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, niezwłocznie powiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, ponadto powołuje 

komisję, która: 

1) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej  

i ustnej, oraz ustala roczną (okresową) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć, 

2) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniami i jego rodzicami: zaraz po wpłynięciu 

wniosku i jego rozpatrzeniu (czerwiec) dla uczniów kończących szkołę podstawową; 

na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać 

świadectwo promocyjne. 

3. Komisja składa się z: 

1) Dyrektora Szkoły, 

2) nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, 

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

same zajęcia edukacyjne. 
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4. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna (nie może być niższa od ustalonej wcześniej  

oceny) z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji; termin sprawdzianu; 

zadania (pytania) sprawdzające; wynik sprawdzianu; ustaloną ocenę. Protokół stanowi  

załącznik do arkusza ocen ucznia. Do niego dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustalonych odpowiedziach. 

 

§ 4 

Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od klasy IV uczeń,  który w wyniku klasyfikacji rocznej (okresowej) uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

W wyjątkowych sytuacjach (typu długotrwała choroba ucznia, zdarzenie losowe  

w rodzinie ucznia) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy  

z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń klasy programowo najwyższej  

w szkole. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej,  

z wyjątkiem, z których ma formę zadań praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich, a jeżeli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po 

zakończeniu tych zajęć – nie później jednak niż do końca lutego. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza  komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) Dyrektor, jako jej przewodniczący, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia, jako członek. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do niego dołącza 

się pisemne prace uczniów i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji  

i powtarza klasę. 

8. Uwzględniając możliwość edukacyjną ucznia, 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 
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warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

 

§ 5 

Promowanie 

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

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej. 

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić  

o promowaniu ucznia klasy I - III szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego. 

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuję promocję do klasy programowo wyższej                 

(na semestr programowo wyższy), jeżeli z obowiązkowych zajęć  określonych  

w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne (okresowe) oceny klasyfikacyjne wyższe  

od oceny niedostatecznej. 

5. Uczeń kończy Szkołę: 

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

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej oraz roczne (okresowe) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych 

(okresach programowo niższych) uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności, 

ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia tegoż 

sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.  

6. Po ukończeniu Szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły oraz 

zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty. 

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

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

dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne  lub świadectwo ukończenia 

szkoły z wyróżnieniem. 

8. Do średniej o której mowa w pkt. 7  nie wlicza się oceny z religii. 
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9. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu  do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu  Szkoły przez ucznia, któremu w Szkole po raz drugi  

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

10. Uczeń, któremu w Szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,  

a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie ukończy Szkoły.  

 

§ 6 

Zasady oceniania zachowania 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców                 

(na pierwszym zebraniu klasowym) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania oraz warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalaniu uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez uczniów zasad 

współżycia i norm etycznych. 

3. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi uwzględniającymi zakres następujących kryteriów: (praca na lekcji, postawa 

wobec nauczycieli, postawa wobec kolegów). 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy              

na godzinie do dyspozycji wychowawcy klasowego, nie później niż na tydzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, uwzględniając: (punktację,samoocenę 

ucznia, opinie nauczycieli i innych pracowników Szkoły, uwagi odnotowane  w zeszycie 

wychowawcy klasowego, opinie uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu 

kolegów).  

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z 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. 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.  

7. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostaje 

przedstawiona do zatwierdzenia na Radzie Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna ma prawo 
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dodać lub odjąć punkty danemu uczniowi na podstawie obserwacji zachowania 

wychowanka w Szkole i poza nią. 

8. W Szkole dokonuje się oceniania zachowania na podstawie punktów zawartych                       

w określonym szablonie:   

1) Uczeń otrzymuje punkty w każdym z siedmiu wymienionych obszarów. Ocenę 

wzorową i bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który angażuję się we wszystkich 

obszarach. Uczeń, który otrzymał 20 punktów ujemnych nie może uzyskać oceny 

bardzo dobrej. Uczeń wzorowy może mieć maksymalnie 10 punktów ujemnych, 

2) Uczeń, który został ukarany naganą Dyrektora otrzymuje z zachowania ocenę 

nieodpowiednią, 

3) Na początku roku szkolnego lub II okresu uczeń otrzymuje kredyt  

140 pkt. Przy ustaleniu oceny zachowania od kredytu punktów odejmuje się lub 

dodaje zdobyte, zsumowane punkty w każdym obszarze i określa się końcową sumę 

punktów, która odpowiada następującej ocenie: 

a) wzorowe – powyżej 250 pkt. 

b) bardzo dobre – od 201 – 250 pkt. 

c) dobre – od 141 – 200 pkt. 

d) poprawne – od 71 – 140 pkt. 

e) nieodpowiednie – od 0 – 70 pkt. 

f) naganne – mniej niż 0  

9. Obszary i kryteria ocen z zchowania: 

1. wywiązywanie się z obowiązków szkolnych: 

a) spóźnianie, 

b) przygotowanie do zajęć lekcyjnych (zadania dodatkowe, nieodrabiane zadania), 

c) zachowanie na lekcji, 

d) udział w konkursach wewnątrzszkolnych, 

e) wagary, 

f) ignorowanie poleceń nauczyciela, 

g) rzetelne wykonywanie dyżurów, 

h) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz na szczeblu: gminy, powiatu, rejonu, 

i) usprawiedliwianie nieobecności (do 2 tygodni). 

2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 
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a) niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku (szanowanie mienia i wyposażenia 

Szkoły), 

b) niszczenie rzeczy innych i swoich, 

c) praca na rzecz klasy i Szkoły z własnej inicjatywy, 

d) pomoc kolegom w nauce, 

e) zaangażowanie w pełnieniu funkcji w klasie i szkole, 

f) dbałość o honor i tradycje Szkoły: 

a. zaangażowanie w pracę związaną z uroczystościami szkolnymi, 

b. brak stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych. 

3. dbałość o piękno mowy ojczystej: 

a) wulgarne słownictwo, zaczepki słowne, 

b) wzbogacenie słownictwa i zdobywanie wiedzy poprzez korzystanie  

z biblioteki. 

4. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) używanie lub namawianie innych do próbowania używek (alkohol, narkotyki, 

papierosy), 

b) bezpieczne, kulturalne zachowanie podczas przerwy. 

5. zgodne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

a) oszustwo, 

b) skarżenie, donoszenie na kolegów, 

c) zaśmiecanie otoczenia, 

d) kulturalne zachowanie w stołówce szkolnej, 

e) bójki. 

6. okazywanie szacunku innym osobom: 

a) stosuje zwroty grzecznościowe, 

b) aroganckie odnoszenie się do nauczycieli, kolegów, innych osób. 

 

§ 7 

KRYTERIA USTALANIA PUNKTÓW 

1. Punkty dodatnie: 
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KRYTERIA OCENIANIA Z PODZIAŁEM 

NA OBSZARY 
PKT 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

PRZYDZIELANIA 

PUNKTÓW 

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

1. Wykonywanie zadań dodatkowych. 2 każdorazowo 

2. Rzetelne wykonywanie dyżurów. 5 raz w tygodniu 

3. Udział w konkursach szkolnych. 

Za zdobycie: I, II, III miejsca 

3 

3, 2, 1 
każdorazowo 

4. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz na szczeblu 

gminy, powiatu, rejonu 

Za zdobycie: I, II, III miejsca w Gminie 

Za zdobycie:I, II, III miejsca w Powiecie i Rejonie 

5, 10, 20 

 

5,3,1 

15, 10, 5 

każdorazowo 

5. Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych. 5 raz w semestrze 

6. Stuprocentowa obecność na zajęciach  

edukacyjnych. 
10 raz w semestrze 

II. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

1. Praca na rzecz klasy i Szkoły z własnej inicjatywy do 5 raz w miesiącu 

2. Przekazanie notatek z lekcji nieobecnemu koledze 5 każdorazowo 

3. Zaangażowanie w pełnienie funkcji w klasie  

i w Szkole 
10 

na koniec roku 

i semestru 

III. Dbałość o honor i tradycje Szkoły. 

1. Zaangażowanie w prace związane  

z uroczystościami szkolnymi 
5 każdorazowo 

IV. Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

1. Wzbogacanie słownictwa i zdobywanie wiedzy 

poprzez korzystanie ze  zbiorów biblioteki szkolnej 
do 5 raz na semestr 

V. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

1. Bezpieczne zachowanie się podczas przerwy. 2 raz w miesiącu 

VI. Godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią. 

1. Kulturalne zachowanie się na przerwie. 2 raz w miesiącu 

VII. Okazywanie szacunku innym osobom. 

1. Przestrzeganie norm grzecznościowych. 2 raz w miesiącu 
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2.  Punkty ujemne: 

KRYTERIA OCENIANIA 

Z PODZIAŁEM 

NA OBSZARY 

PKT 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

PRZYDZIELANIA 

PUNKTÓW 

I.   Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

1. Przygotowanie do lekcji (nieodrabianie zadań) 2 każdorazowo 

2. Zachowanie na lekcji. 5 każdorazowo 

3. Niewykonywanie poleceń nauczyciela 5 każdorazowo 

4. Spóźnienia 2 każdorazowo 

5. Wagary 10 każdorazowo 

6. Nieobecności nieusprawiedliwione. 1 każdorazowo 

7. Nierzetelne wykonywanie dyżurów. 5 każdorazowo 

II. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

1. Niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku. 10 każdorazowo 

2. Niszczenie rzeczy innych i swoich 10 każdorazowo 

3. Kradzież 10 każdorazowo 

III. Dbałość o honor i tradycje Szkoły. 

1. Nieodpowiedni strój podczas uroczystości   

szkolnych 
2 każdorazowo 

2. Odmowa udziału w przygotowaniu uroczystości 

szkolnych 
5 każdorazowo 

IV. Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

1. Wulgaryzmy 10 każdorazowo 

2. Zaczepki słowne 5 każdorazowo 

V. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

1. Używanie lub namawianie innych do próbowania 

używek (alkohol, papierosy, narkotyki) 
30 każdorazowo 

2. Niebezpieczne i niekulturalne zachowanie się na 

przerwie 
5 każdorazowo 

VI. Godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią. 

1. Oszustwo 5 każdorazowo 

2. Skarżenie, donoszenie na kolegów 2 każdorazowo 

3. Zaśmiecanie otoczenia 2 każdorazowo 
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4. Niekulturalne zachowanie w stołówce szkolnej 2 każdorazowo 

5. Bójki 20 każdorazowo 

VII. Okazywanie szacunku innym osobom. 

1. Nie stosuje zwrotów  grzecznościowych 5 raz w   tygodniu 

2. Aroganckie   odnoszenie się do   nauczycieli, 

kolegów i innych osób 
5 każdorazowo 

3. Przestrzeganie norm grzecznościowych. 5 każdorazowo 

  

§ 8 

Tryb odwoławczy od ustalonej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

1. W ciągu 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczeń lub jego rodzic 

może zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uważa iż roczna ocena 

klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny.  

2. Dyrektor po zbadaniu sprawy wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, 

niezwłocznie powiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 

3. Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające                  

i ustala ocenę klasyfikacyjną roczną (okresową) zachowania. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły - jako przewodniczący, 

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole, 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

6) przedstawiciel Rady Rodziców.  

4. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania;  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

5. Ustalona przez komisję roczna (okresowa) ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna i nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Decydujący głos należy 

do wychowawcy. 
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6. Po każdym skończonym roku szkolnym poddajje się weryfikacji szkolny system 

oceniania, wyciąga wnioski, które będą pomocne przy dalszych pracach. 

7. Wszelkie zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania podejmuje Rada 

Pedagogiczna. 

8. Ustalenia szczegółowe dotyczące przedmiotów nauczania podejmują nauczyciele  

w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

9. Przedmiotowe Systemy Oceniania muszą być zgodne z regulacjami prawnymi zawartymi 

w WSO. 

10. W przypadkach nieobjętych szkolnym systemem oceniania decyzje podejmuje Dyrektor   

Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

§ 9 

Egzamin ósmoklasisty 

1. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019                       

na zakończenie ostatniej klasy Szkoły podstawowej w nowym systemie. 

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

będzie z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego 

nowożytnego i matematyki.  

3. Od roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden  

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

4. Wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty ze wskazanych przedmiotów pozwolą 

określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych 

dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie 

kształcenia. 

5. Uczeń będzie przystępował do egzaminu ósmoklasisty z tego języka obcego 

nowożytnego, którego uczy się w Szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

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

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

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

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

7. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe. Wyniki uzyskane na tym 

egzaminie będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.  

 


