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 -Załącznik nr 1 do Statutu szkoły 

 

 

 

 

Wewnątrzszkolny system oceniania 
 

 

 

Rozdział I 
 

Założenia wstępne 
 

§ 1 

 

Ocenianie jest procesem uzyskiwania informacji o postępach ucznia. Informuje o tym, 

czego uczeń już się nauczył i czego powinien nauczyć się w najbliższym czasie. Wiado-

mości dostarczają różne źródła, które zmniejszają stopień niepewności (błędu) w stosunku 

do ucznia.  

 

§ 2 

 

Ocenianie jest czynnikiem motywującym uczniów do pracy i powinno wspierać proces 

uczenia się.  

 

§ 3 

 

W procesie nauczania uczeń powinien rozwijać się i czynić postępy. 

 

§ 4 

 

W procesie nauczania uczeń ma prawo do oceny własnych postępów i osiągnięć.  

 

§ 5 

 

Planowanie następnych etapów nauczania powinno uwzględniać wnioski wynikające 

z podsumowania poprzedniego etapu nauczania.  

 

§ 6 

 

Szkolny system oceniania stanowi ramy dla przedmiotowych systemów oceniania, które 

muszą być z nim spójne.  

 

§ 7 

 

Zasady i kryteria oceniania pojedynczych zadań i prac z poszczególnych przedmiotów 

pomagają ustalić oceny śródroczne i klasyfikacyjne.  

 

§ 8 

 

Szkolny system oceniania jest zgodny rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
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i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 

szkołach publicznych. 

 

§ 9 

 

Szkolny system oceniania i inne dokumenty szkolne są znane nauczycielom, uczniom 

i rodzicom.  

 

 

 

 

Rozdział II 

 

Zasady ogólne 

 
§ 10 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy progra-

mowej oraz formułowaniu oceny.  

 

§ 11 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczy-

cieli 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 naucza-

nia, uwzględniających tę podstawę. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

 

§ 12 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie. 

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

4. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i spe-

cjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
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§ 13 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyska-

nia poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyj-

nych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania. 

3. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny kla-

syfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole. 

4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 

5. Ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali, o której mowa w § 17 ust. 1 i § 21 ust. 4 i 5 

6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (se-

mestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć eduka-

cyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) in-

formacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

 

 

 

 

Rozdział III 
 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych 
 

§ 14 

 

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

dziców (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiąz-

kowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (seme-

stralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edu-

kacyjnych oraz oceny zachowania. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii Poradni Psychologiczno Pedago-

gicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych możliwości ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się. 

 

§ 15 

 

Bieżące ocenianie 

 

1. Rozpoznanie możliwości, wiadomości i umiejętności uczniów jest podstawą do 

formułowania wymagań programowych oraz planowania metodyki pracy.  

2. Oceniać należy systematycznie, ocena jest jawna dla danego ucznia i uzasadniona 

z uwzględnieniem pozytywnych elementów motywujących do poprawy. 
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3. Nauczyciel, stosując różnorodne formy pracy dydaktycznej, umożliwia uzyskanie 

uczniom ocen bieżących.  

4. Ocenianiu podlegają:  

1) wypowiedzi ustne  

2) prace pisemne  

3) zadania domowe  

4) referaty  

5) prace nadobowiązkowe, dodatkowe  

6) umiejętności pracy na lekcji (aktywność)  

7) umiejętności praktyczne  

8) umiejętności pracy w grupie  

9) prace długoterminowe (projekty, rozprawki)  

10) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów  

11) inne formy aktywności zawarte w przedmiotowych systemach oceniania.  

5. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące pisemnych kontrolnych prac 

szkolnych: 

1) sprawdzianem jest praca obejmująca materiał z trzech i więcej zagadnień. 

Termin sprawdzianu jest wpisywany do dziennika i zapowiadany z co naj-

mniej tygodniowym wyprzedzeniem. Ilość sprawdzianów nie może prze-

kraczać jednego dziennie, dwóch w ciągu tygodnia. Uczeń ma możliwość 

poprawy sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od daty oddania sprawdzianu przez 

nauczyciela Konkretny termin powinien być uzgodniony z nauczycielem. 

Poprawa dotyczy ocen niedostatecznej i dopuszczającej.  

2) kartkówki sprawdzają wiedzę i przygotowanie uczniów z zakresu nie szer-

szego niż trzy jednostki lekcyjne. Mogą one być realizowane w dowolnym 

terminie, bez uprzedzenia. Wskazane jest poinformowanie uczniów o ter-

minie kartkówki. Powinny być poprawiane i oceniane w  terminie tygo-

dniowym i dane uczniom do wglądu.  

6. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do lekcji z danego przedmiotu jeden raz 

w semestrze. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z aktywności na lek-

cji. Nieprzygotowanie obejmuje także zadania domowe. Nie dotyczy zapowiedzia-

nych prac pisemnych. 

 

§ 16 

 

Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Termin zakończenia pierwszego semestru 

ustalany jest na konferencji plenarnej rozpoczynającej nowy rok szkolny. 

2. Podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia w pierwszym semestrze jest ocena 

śródroczna. 

3. Roczna ocena klasyfikacyjna uwzględnia osiągnięcia uczniów w całym roku, a nie 

tylko w II semestrze. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

Ocenianie to autonomiczna decyzja nauczyciela. 

5. Ocena klasyfikacyjna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie na-

uczania. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do 

klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stop-

nia niedostatecznego. 
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6. Przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 

nauczyciele zobowiązani są do:  

1) poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego seme-

stralnych i rocznych ocenach niedostatecznych z miesięcznym wyprzedze-

niem. Przekaz informacji odbywa się na zebraniu klasowym. Odbiór infor-

macji przez rodzica powinien być potwierdzony pisemnie. Jeśli rodzic jest 

nieobecny wychowawca przesyła tę informacje listem poleconym.  

2) poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego seme-

stralnych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenie zachowania z 

tygodniowym wyprzedzeniem.  

 Ocena przewidywana ma charakter informacyjny i może zostać 

podwyższona lub obniżona w zależności od indywidualnej sytuacji 

ucznia.  

 Informowanie o pozostałych proponowanych ocenach i ocenie za-

chowania odbywa się za pomocą dziennika elektronicznego, na ty-

dzień przed klasyfikacją. Rodzic powinien potwierdzić odbiór tej in-

formacji przez dziennik elektroniczny. Szczegółowy postępowania 

określa odpowiednia Procedura. 

 informowanie uczniów o przewidywanych semestralnych i rocznych 

ocenach odbywa się w czasie zajęć z poszczególnych przedmiotów, 

zaś o przewidywanej ocenie zachowania informuje ucznia wycho-

wawca klasy.  

3) wystawienia oceny klasyfikacyjnej w terminie nie krótszym niż trzy dni 

przed klasyfikacją. 

7. Ocena klasyfikacyjna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowa-

niu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oce-

ny opisowej. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

8. Wybitnie uzdolniony uczeń klas I - III na wniosek rodzica, po zasięgnięciu opinii 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, może być promowany do klasy progra-

mowo wyższej: z I do III i z II do IV.  

9. Uczeń realizujący indywidualny tok nauczania jest promowany do klasy progra-

mowo wyższej po uzyskaniu pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów na eg-

zaminie klasyfikacyjnym. 

10. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą jest promowany do klasy pro-

gramowo wyższej po uzyskaniu pozytywnych ocen na egzaminie klasyfikacyjnym. 

Egzamin z zajęć: plastyka, muzyka, technika, wf ma formę zajęć praktycznych. Nie 

wystawia się oceny zachowania. Terminy przystąpienia do egzaminów klasyfika-

cyjnych ustala się z rodzicami ucznia. Protokół wraz z załącznikami pozostaje w 

dokumentacji szkoły. Szczegóły przeprowadzenia egzaminu ustala się w porozu-

mieniu z rodzicami ucznia. 

11. Uczeń klas I – III z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i głębo-

kim, uzyskuje ocenę opisową uwzględniającą jego postępy w nauce i uzyskane 

sukcesy.  

12. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i głębokim, 

pozostający pod stałą opieką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, mogą uzy-

skać promocję do klasy programowo wyższej w oparciu o opinię wychowawcy kla-

sy oraz  opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, określającą uzyskane po-

stępy. 

13. W pierwszym semestrze klasy I uczniowie otrzymują oceny obrazkowe. Począwszy 

od drugiego semestru klasy I osiągnięcia edukacyjne uczniów oceniane są za po-

mocą cyfr, w skali od 1 do 6. 
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14. Semestralna ocena opisowa ucznia klas I-III ujęta jest w formie arkusza osiągnięć 

edukacyjnych. 

15. Ucznia klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie w wyjątko-

wych wypadkach, wspartych opinią lekarza, Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oraz w porozumieniu z rodzicami. 

Ostateczną decyzję o pozostawieniu ucznia na drugi rok w tej samej klasie podej-

muje, w formie uchwały Rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela klasy, biorąc 

pod uwagę powyższe opinie. Informacja o konieczności pozostawienia dziecka na 

drugi rok w tej samej klasie (wraz z uzasadnieniem) powinna być udostępniona ro-

dzicowi co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. 

16. Kalendarium spotkań klasowych z rodzicami ustalane jest przez Dyrektora szkoły 

na początku roku szkolnego. Informacja ta jest podana i aktualizowana na stronie 

internetowej szkoły oraz przez dziennik elektroniczny. Rodzic nieobecny na zebra-

niu klasowym powinien nawiązać kontakt  z wychowawcą klasy (telefonicznie, 

przez dziennik elektroniczny, osobiście) w tygodniu po zebraniu klasowym. 

 

§ 17 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych 

 

1. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od 

klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący (6); 

2) stopień bardzo dobry (5); 

3) stopień dobry (4); 

4) stopień dostateczny (3); 

5) stopień dopuszczający (2); 

6) stopień niedostateczny (1). 

2. Oceny bieżące w klasach I - VI ustala się w stopniach wg następujących kryteriów:  

1) celujący (6) otrzymuje uczeń, który:  

a) posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową 

przedmiotu w danej klasie  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z podstawy danej klasy; 

proponuje rozwiązania nietypowe;  

c) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne wykraczające poza pod-

stawę programową w tej klasie; 

d) twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

e) bierze aktywny udział, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, 

zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych,  

f) uczestniczy w lekcji i wykonuje polecenia nauczyciela. 

2) bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą pro-

gramową przedmiotu w danej klasie; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samo-

dzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte podstawą programową, 

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i proble-

mów w nowych sytuacjach; 

c) uczestniczy w lekcji i wykonuje polecenia nauczyciela; 

3) dobry (4) otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował w pełni wiadomości określone podstawą programową, wyma-

ga jednak wsparcia i naprowadzenia 
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b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zada-

nia teoretyczne i praktyczne; 

c) uczestniczy w lekcji i wykonuje polecenia nauczyciela. 

4) dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie progra-

mowej nauczania w danej klasie  

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stop-

niu trudności; 

c) uczestniczy w lekcji i wykonuje polecenia nauczyciela. 

5) dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:  

a) ma niewielkie braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umie-

jętności określonych podstawą programową, ale braki te nie przekreślają 

możliwości dalszego kształcenia; 

b) rozwiązuje, z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne i prak-

tyczne o niewielkim stopniu trudności; 

c) wykazuje postęp wiedzy i umiejętności. 

6) niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych 

programem; 

b) nie rozwiązuje typowych zadań teoretycznych i praktycznych, nawet z 

pomocą nauczyciela. 

c) nie robi postępów 

3. Nauczyciel wystawiający oceny cząstkowe i śródroczne w dzienniku może uszczegó-

łowić je znaczkami „+” i „-”, za wyjątkiem oceny niedostatecznej i celującej. 

4. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki nauczyciel bierze pod 

uwagę przede wszystkim wysiłek ucznia wkładany w realizację zadań wynikających 

ze specyfiki danego przedmiotu, ale też jego aktywność oraz systematyczność udziału 

w zajęciach. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograni-

czonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza 

oraz na czas określony w tej opinii. 

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na wniosek rodzi-

ca/prawnego opiekuna w oparciu o opinię lekarza, na czas określony w tej opinii.  

Uczeń będzie zwolniony z tych czynności, których (jak stwierdza opinia lekarza) ze 

względów zdrowotnych wykonywać nie może.   

7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputero-

wych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony/a”. 

8. Ocena z religii/etyki w klasach IV – VI zostaje wliczona do średniej ocen. W przypad-

ku uczęszczania dziecka na zajęcia religii poza szkołą, rodzic ucznia zobowiązany jest 

dostarczyć wychowawcy klasy na tydzień przed terminem klasyfikacji, świadectwo z 

oceną z religii, która zostanie wliczona jw. W przypadku uczęszczania ucznia na zaję-

cia zarówno religii i etyki, na świadectwie wpisywana jest ocena wyższa. W przypad-

ku nie uczęszczania na żadne z tych zajęć, na świadectwie w miejscu przeznaczonym 

na ocenę z  tych przedmiotów pojawi się kreska.  

9. Oświadczenie woli dotyczące uczęszczania dziecka na zajęcia z religii /etyki składają 

rodzice ucznia na początku klasy pierwszej. W każdym czasie oświadczenie to może 

zostać przez rodzica zmienione. 

10. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocz-

nej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz 

co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programo-

wo wyższej z wyróżnieniem. 
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11. Uczeń klasy VI kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem w postaci „Złotej tarczy”, 

jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wzorową ocenę zachowania. 

 

 

§ 18 

 

1. Na wniosek rodzica ucznia, po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy, Rady Peda-

gogicznej oraz Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, dyrektor szkoły może wy-

razić zgodę na indywidualny tok nauczania.  

 

 

§ 19 

 

Tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 

 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyj-

nych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie na-

uczania w danym roku szkolnym. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionych ma prawo do 

zdawania egzaminu klasyfikacyjnego. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny na pisemną prośbę jego rodziców (opiekunów 

prawnych) złożoną w terminie na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną 

śródroczną lub roczną i za zgodą Rady Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna wyzna-

cza termin egzaminu w ostatnim tygodniu przed planowaną konferencją klasyfika-

cyjną. 

4. Uczeń może w ciągu dnia zdawać jeden egzamin klasyfikacyjny. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 

egzaminu klasyfikacyjnego z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii 

informacyjnej i wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:  

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminatorzy; 

3) nauczyciele prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako 

członkowie komisji; 

4) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze ob-

serwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierają-

cy: skład komisji, termin egzaminu, pytania, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 

przez komisję. Dołącza się również pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

dzień zakończenia rocznych zajęć  

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

wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w innym terminie wyznaczonym 

przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z rodzicami.  

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

biegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 
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11. Po przystąpieniu do egzaminu klasyfikacyjnego uczeń podlega postanowieniom 

trybu podsumowania osiągnięć edukacyjnych. 

 

§ 20 

 

Tryb przeprowadzania egzaminów poprawkowych 

 

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

niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów może zdawać egzamin poprawko-

wy.  

2. Uczniowi zdającemu egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów wyznacza się 

terminy uwzględniając trzydniową przerwę między egzaminami.  

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

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

zajęć i ustala w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

5. Termin i wymagania na poszczególne oceny z danego przedmiotu otrzymuje rodzic 

ucznia na piśmie od wychowawcy klasy, za potwierdzeniem odbioru. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie: 

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący  

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

członek komisji 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

skład komisji, termin egzaminu, pytania, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 

przez komisję. Dołącza się również pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o odpowiedziach ustnych.  

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

w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w innym terminie wyznaczo-

nym przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z rodzicami.  

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

klasę. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 

promować do klasy programowo wyższej ucznia, który otrzymał tylko jedną ocenę 

niedostateczną na koniec roku i który nie zdał egzaminu poprawkowego z tego 

przedmiotu. Uczeń, który otrzymał dwie oceny niedostateczne na koniec roku, aby 

uzyskać promocję do klasy programowo wyższej musi otrzymać oceny pozytywne 

z obydwu egzaminów poprawkowych. 

 

 

 

§ 21 

 

Tryb przeprowadzania egzaminów sprawdzających 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrek-

tora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, 

nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 
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2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza spraw-

dzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opieku-

nami). Sprawdzian odbywa się nie później niż w ostatnim tygodniu sierpnia. 

4. W skład komisji wchodzą: 

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

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

takie same zajęcia edukacyjne. 

5. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć eduka-

cyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

 

§ 22 

 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obo-

wiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy, za pomocą dziennika elektro-

nicznego, na tydzień przed  roczną konferencją klasyfikacyjną, to zgłaszają swoje 

zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej (wniosek) w terminie 3 dni ro-

boczych od dnia zapoznania się z propozycją oceny. 

2. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się w części pisemnej i 

ustnej z każdego z przedmiotów, dla których uczeń lub jego rodzice nie zgadzają 

się z przewidywaną roczna oceną klasyfikacyjną.  

3. Dyrektor szkoły w ciągu 3 dni roboczych informuje na piśmie ucznia i jego rodzi-

ców o wyznaczonym terminie pisemnego i ustnego sprawdzenia wiadomości i 

umiejętności.  

4. Czynności sprawdzające odbywają się w ostatnim tygodniu przed konferencją kla-

syfikacyjną. 

5. W ciągu jednego dnia może odbyć się egzamin sprawdzający z jednego przedmio-

tu. 

6. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora nauczyciela tego samego 

lub pokrewnego przedmiotu. 

7. Z przeprowadzonych czynności sporządzony zostaje protokół, oddzielny dla każ-

dego przedmiotu: nazwiska nauczycieli, termin przeprowadzenia, zadania, wyniki, 

podpisy. 

 

 

Rozdział IV 
 

Ocena zachowania 
 

§ 23 

 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
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współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w 

Statucie Szkoły. 

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

ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oce-

niania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi na-

gannej rocznej oceny z zachowania. 

3. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono za-

burzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych za-

burzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej po-

radni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

4. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne za-

chowania są ocenami opisowymi. 

5. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podsta-

wowej, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe (powyżej 181 pkt) 

2) bardzo dobre (180-161 pkt) 

3) dobre (160-141 pkt) 

4) poprawne (140-121 pkt) 

5) nieodpowiednie (120-101 pkt) 

6) naganne (poniżej 101 pkt) 

6. Oceną wyjściową jest ocena dobra. Uczeń otrzymuje 150 pkt na początku każdego 

semestru 

7. Zachowanie ucznia oceniane jest na koniec pierwszego semestru oraz jako ocena 

roczna. Ocena roczna uwzględnia ocenę semestralną. 

8. Procedura ustalania śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:  

 śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca 

klasy i jego opinia jest decydująca 

 na ocenę zachowania składa się:  

- ocena wychowawcy danej klasy 

- ocena nauczycieli uczących w danej klasie 

- ocena uczniów danej klasy  

- samoocena ucznia 

 przy ustalaniu oceny zachowania punktacja jest pomocnicza. 

 informacje te ujęte są w „Karcie oceny zachowania”. 

9. Punkty należy zbierać przez cały semestr, a nie w ostatnim tygodniu przed klasyfi-

kacją. 

10. Przekroczenie 10 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze wyklucza ocenę dobrą 

zachowania w danym semestrze. 

11. – 10 pkt. jednorazowo lub  – 15 pkt. cząstkowych wyklucza ocenę wzorową w da-

nym semestrze. 

12. Punkty ujemne można uzyskać także za negatywne zachowanie poza zajęciami 

szkolnymi. 

13. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć dydaktycznych i promocję do 

klasy wyższej z zastrzeżeniem punktu 13 i 14 

14. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w po raz drugi z rzędu 

ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjna zachowania. 

15. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 

programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

16. Uczeń otrzymuje ocenę DOBRĄ, gdy: 
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1) ma właściwy stosunek do nauki, sumiennie i należycie przygotowuje się do 

lekcji i nosi potrzebne przybory, odrabia zadania domowe; 

2) ma właściwy stosunek do nauczycieli, personelu pomocniczego oraz do ko-

legów; 

3) jest niekonfliktowy, kulturalny, uczynny, grzeczny w stosunku do innych; 

4) nie używa wulgarnego słownictwa; 

5) dba o wystrój klasy i terenu szkoły; 

6) dba o schludny, czysty i estetyczny wygląd; 

7) przychodzi w stroju szkolnym odświętnym na ważne uroczystości szkolne 

oraz gdy reprezentuje szkołę; 

8) nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez podania uzasadnionej przyczyny; 

9) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne; 

10) sumiennie wypełnia obowiązki dyżurnego klasowego; 

11) nie utrudnia prowadzenia lekcji, choć nie uczestniczy w niej aktywnie. 

17. Punkty dodatnie uczeń otrzymuje za:  

1) aktywny udział w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych (wyciecz-

ki, występy na akademiach i spotkaniach z rodzicami) – 1 - 10 pkt; 

2) wykonanie dodatkowych czynności zleconych przez nauczyciela poza zaję-

ciami lekcyjnymi – 1 - 5 pkt; 

3) podejmowanie działań na rzecz klasy, szkoły – 1 - 10 pkt; 

4) nakrętki, makulatura, baterie, inne – 1 raz/semestr – 1 – 5pkt. 

5) uczestnictwo w turniejach, konkursach, reprezentowanie szkoły:  

udział – 5 pkt, nagroda – 10 pkt; 

6) z własnej inicjatywy pomaganie słabszym w nauce – 5 - 10 pkt; 

7) reagowanie na złe zachowanie i wspólnie z innymi podejmowanie prób 

rozwiązania konfliktów szkolnych – 1 - 10 pkt 

8) kultura osobista ucznia (1 raz/semestr  - wychowawca klasy w porozumie-

niu z innymi nauczycielami ) – 1 - 10 pkt. 

18. Punkty ujemne uczeń otrzymuje za: 

1) spóźnienie – 1 pkt (spóźnienie do 10 min.); 

2) nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna – 2 pkt; 

3) samowolne opuszczenie budynku szkoły w czasie przerw i lekcji – 5 pkt; 

4) brak zmiennego obuwia – 1 pkt; 

5) niewłaściwy wygląd ucznia (farbowane włosy, makijaż, pomalowane pa-

znokcie, kolczyki u chłopców, tatuaż) – 1 - 10 pkt; 

6) niewypełnianie obowiązków dyżurnego klasy – 1 pkt; 

7) dezorganizowanie pracy dydaktycznej, utrudnianie prowadzenia lekcji, brak 

dyscypliny – 1 - 5 pkt; 

8) niewykonywanie poleceń nauczyciela lub innego pracownika szkoły – 1 - 5 

pkt; 

9) wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy materialnych – 5 - 10 pkt; 

10) celowe niszczenie sprzętu szkolnego – 1 - 15 pkt; 

11) zachowanie stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa (rzucanie kamieniami, 

twardym śniegiem, podkładanie nóg, odsuwanie krzeseł i inne) – 1 - 10 pkt; 

12) kradzież - 20 pkt, przemoc słowna i fizyczna – 3 - 15 pkt; 

13) palenie papierosów, picie napojów alkoholowych, kontakt z narkotykami - 

20 pkt 

14) inne: np. zaśmiecanie pomieszczeń szkoły, niekulturalne zachowanie w sto-

łówce, rozrzucanie i przewieszanie odzieży w szatni – 1 – 10pkt. 
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§ 24 

 

Tryb odwołania od oceny zachowania 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrek-

tora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została usta-

lona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Za-

strzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydak-

tyczno-wychowawczych. 

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

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dy-

rektor szkoły powołuje komisję, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głoso-

wania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 

3. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyj-

ne w danej klasie, 

4) pedagog, 

5) psycholog, 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

7) przedstawiciel rady rodziców 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niż-

sza od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

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

1) skład komisji, 

2) termin posiedzenia komisji, 

3) wynik głosowania, 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej za-

chowania. 

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

roczną oceną zachowania, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy, za 

pomocą dziennika elektronicznego, na tydzień przed  roczną konferencją klasyfika-

cyjną, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej 

(wniosek) w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania się z propozycją oceny. 

2. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą klasy oraz pedagogiem szkolnym przeprowa-

dza analizę zasadności proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania w 

oparciu o argumentację wychowawcy (punkty dodatnie i ujemne) oraz analizę Kar-

ty oceny zachowania (wypełniana przez nauczycieli uczących w danej klasie, opi-

nię uczniów danej klasy oraz samoocenę ucznia). 
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3. Po przeprowadzonej analizie wychowawca może zmienić lub podtrzymać propo-

nowana ocenę zachowania. 

4. Dyrektor powiadamia pisemnie ucznia i jego rodziców w terminie 7 dni od dnia 

wpłynięcia wniosku o rozstrzygnięciu w sprawie. 

5. Z przeprowadzonych czynności  sporządzony zostaje protokół: nazwiska uczestni-

ków postępowania, termin, ostateczna ocena zachowania, podpisy. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rozdział V 
 

Postanowienia końcowe 

 
§ 26 

 

1. Uczniom osiągającym wyróżniające postępy w nauce może zostać przyznana na-

groda zgodnie z § 44 Statutu Szkoły. 

2. W stosunku do uczniów nie wywiązujących się z obowiązków mogą być stosowane 

kary porządkowe zgodnie z § 45 Statutu Szkoły. 

3. Od nałożonej kary uczeń ma prawo do odwołania się do dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 

§ 27 

 

1. Nauczyciel kontaktuje się z rodzicami przez:  

1) spotkania na konsultacjach, wywiadówkach – pierwsza środa miesiąca (po-

wiadamianie o ocenach bieżących w piątek przed środowymi konsultacjami) 

2) informacje przekazane wezwaniem  

3) informacje przekazane listem poleconym  

4) spotkanie z rodzicem w domu, w szczególnych przypadkach w obecności 

np. pedagoga. 

5) informacje w dzienniku elektronicznym (zasady funkcjonowania precyzuje 

odpowiednia Procedura) 

 

§ 28 

 

WSO jest integralną częścią Statutu szkoły, jako jego załącznik nr 1 


