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§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

b) zachowanie ucznia.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych, zawartych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego oraz formułowaniu oceny.  

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.  

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

wewnątrzszkolnego.  

5. Rolą oceny jest: 

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

postępach w tym zakresie; 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudności w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

6. W ocenianiu bieżącym w szkole stosowane są elementy oceniania kształtującego 

wspierającego rozwój ucznia.  
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§ 2 

Obieg informacji o ocenach 

 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany jest do informowania ucznia o każdej bieżącej ocenie, którą 

wpisuje do dziennika lekcyjnego. 

2. Rodzice (opiekunowie) są informowani o ocenach ucznia: 

a) podczas spotkań rodziców z wychowawcą klasy; 

b) podczas spotkań rodziców z nauczycielami poszczególnych  przedmiotów. 

3. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym śródrocznym i końcoworocznym posiedzeniem rady 

pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani 

poinformować ucznia, a wychowawca rodzica (opiekuna) o przewidywanych dla ucznia 

niedostatecznych ocenach  klasyfikacyjnych. Podpisaną kartkę z informacją otrzymuje 

również pedagog. O przewidywanych pozostałych ocenach informuje ucznia co najmniej na 

dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną nauczyciel przedmiotu, a rodziców – w formie 

pisemnej – wychowawca klasy.  

4.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 

udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań 

i konsultacji dla rodziców (opiekunów prawnych). 
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§ 3 

Ocenianie bieżące osiągnięć edukacyjnych 

 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  stosunku 

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej 

w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających 

tę podstawę.  

2. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do 

formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz 

wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.  

3. Nauczyciel przedmiotu na początku każdego roku informuje uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania i oceniania wiedzy oraz 

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

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

4. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów opracowane przez zespoły 

nauczycieli stanowią integralną część systemu. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych, w tym opinii lekarskich, 

indywidualizować wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w stosunku do ucznia, u 

którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe, specyficzne trudności w  uczeniu 

się, uniemożliwiające sprostaniu określonym wymaganiom edukacyjnym. 

6. Dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych 

lub innych poradni specjalistycznych, a który objęty  jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole, nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia na podstawie ustaleń zawartych w opracowanym dla ucznia planie działań 

wspierających.  

7. Proces oceniania uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż tydzień po rozpoczęciu 

semestru. Uczniowie klasy czwartej oraz trzeciej szkoły podstawowej nie otrzymują ocen 

niedostatecznych w pierwszym miesiącu nauki. 
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8. Uczniowie z klas kształcenia wczesnoszkolnego są oceniani opisowo po pierwszym 

półroczu i na zakończenie roku szkolnego. 

9. W dzienniku lekcyjnym klas 3 – 6 można zapisywać następujące oceny bieżące: 6, 5+, 5, 5-

, 4+, 4, 4- 3+, 3, 3-, 2+, 2, 2-, 1+,  1, zaś w klasach 1 -2 nauczania wczesnoszkolnego A, B, 

C, D, E, F. 

10. Nauczyciele wraz z uczniami ustalają na początku roku szkolnego, w jaki sposób będą 

oceniali poszczególne formy wiedzy i umiejętności – czy komentarzem ustnym lub 

pisemnym, czy oceną sumującą. Jeżeli ocena będzie wyrażana komentarzem ustnym lub 

pisemnym to poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć.  

11. Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. Przyjmuje się 

następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 

tygodniowym: 

a) jedna godzina w tygodniu – minimum 3 oceny 

b) dwie godziny tygodniowo – minimum 4 oceny 

c) trzy godziny tygodniowo – minimum 5 ocen 

d) cztery i więcej godzin tygodniowo – minimum 6 ocen. 

12. Sprawdziany w klasach 4 - 6 są oceniane wg punktacji procentowej. Punktom 

procentowym odpowiadają następujące oceny: 

a) poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów  - niedostateczny 

30% - 49% - dopuszczający 

50% - 74% - dostateczny 

75% - 89% - dobry 

90% - 99% - bardzo dobry 

100% i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący. 

 

b) Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel 

stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

poniżej 20% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny 

20% - 39% - dopuszczający 

40% - 54% - dostateczny 

55% - 70% - dobry 

71% - 89% - bardzo dobry 

90% - 100% - celujący. 
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13. W dzienniku dopuszczalne jest wpisywanie plusów i minusów oraz gwiazdek  po 

uprzednim wyjaśnieniu uczniom zasad funkcjonowania tej formy oceniania.  

14. W dzienniku dopuszczalne jest wpisywanie symboli skrótów tj.: np. (nieprzygotowanie), 

bz (brak zadania)., a lub akt. ( aktywność) po uprzednim wyjaśnieniu uczniom zasad 

funkcjonowania tej formy oceniania.  

15. W dzienniku lekcyjnym dopuszczalny jest zapis wyróżniający ocenę innym kolorem, tj. 

czerwonym lub zielonym. 

16. Uczeń ma prawo poprawić ocenę w czasie i w sposób uzgodniony z nauczycielem. Kryteria 

poprawy ocen określa nauczyciel. 

17. Nauczyciel przygotowujący sprawdzian ma obowiązek: 

a) poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym pytań sprawdzających; 

b) z tygodniowym wyprzedzeniem wpisać swój termin w dzienniku klasowym; 

c) przestrzegać ustaleń terminów swoich koleżanek i kolegów. 

18. Przez sprawdzian  rozumie się pracę obejmującą materiał odnoszący się do określonego 

przez nauczyciela działu. Zasady przeprowadzania sprawdzianów: 

a) w ciągu dnia nauki może być tylko jeden sprawdzian; 

b) w ciągu tygodnia nie może powinno być więcej niż trzy sprawdziany w danej klasie; 

c) niedopuszczalne jest przeprowadzanie sprawdzianów „za karę” w sytuacjach, 

gdy nauczyciel ma trudności z dyscypliną; 

d) niedopuszczalne jest, aby w ciągu jednej godziny lekcyjnej przeprowadzone były dwa 

sprawdziany, każdy na inny temat; 

e) ze sprawdzianu uczeń może otrzymać tylko jedną ocenę. 

19. Przez kartkówki rozumie się prace sprawdzające na bieżąco wiadomości ucznia 

i obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich tematów. Kartkówki są niezależne 

od sprawdzianów i mogą być niezapowiedziane. 

20. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

21. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel oddaje uczniom do poprawy i do wglądu 

w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni ( nie wliczając ferii i przerw świątecznych). 

22. Rodzice (opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu sprawdziany podczas spotkań 

z rodzicami, konsultacji i indywidualnych spotkań z nauczycielem przedmiotu. 

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

ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

24. Na okres przerw świątecznych i ferii nauczyciele nie zadają prac domowych. 
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§ 4 

Klasyfikowanie 

 

1. Klasyfikowanie polega na ustaleniu przez nauczycieli prowadzących poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne podsumowujących ocen śródrocznych 

i końcoworocznych, zwanych dalej ocenami klasyfikacyjnymi. 

2. Ocena śródroczna i roczna jest wynikiem dokonanej przez nauczyciela analizy ocen 

sumujących i wyrażona jest stopniem.  

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

4. Klasyfikacja roczna  polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej, według skali, 

o której mowa w § 4 pkt. 8. 

5. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną 

sumujących ocen bieżących. 

6. Ocenianie śródroczne zakończone klasyfikowaniem uczniów przeprowadza się raz w roku 

szkolnym, w styczniu. 

7. Wystawiając ocenę śródroczną nauczyciel wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

8. W klasach pierwszych, drugich i trzecich sześcioletniej szkoły podstawowej ocena 

śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową przedstawiającą postęp w osiągnięciach 

edukacyjnych ucznia, natomiast ocena bieżąca dokonywana jest w skali wyrażonej literami 

A – F. Uczniowie klas trzecich  w celu ułatwienia  adaptacji w  II etapie edukacji i obniżenia 

stresu związanego z rozpoczęciem nauki w klasie IV  będą oceniani zgodnie z zapisem  

obowiązującym w klasach starszych ( 6 , 5 ,4,3,2,1 ). 

9. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej oceny bieżące, śródroczne 

i końcoworoczne ustala się w skali: 

 

stopień  celujący 6 skrót cel 

 bardzo dobry 5  bdb 
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 dobry 4  db 

 dostateczny 3  dst 

 dopuszczający 2  dop 

 niedostateczny 1  ndst 

 

10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna końcoworoczna ocena może być zmieniona 

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego wg zasad zawartych w rozporządzeniu MEN 

z dnia 10.06. 2015 r.  

11. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych  śródrocznych oraz końcoworocznych 

nauczyciele  kierować się będą następującymi zasadami: 

a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza treści 

zawarte w programie nauczania, uczestniczy w konkursach wiedzy i umiejętności, 

odnosząc w  nich sukcesy, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin 

wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy jest samodzielny i kreatywny; 

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który dysponuje pełnym zasobem wiadomości i 

umiejętności wyznaczonych przez program nauczania, samodzielnie rozwiązuje trudne 

problemy, potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, potrafi prawidłowo 

interpretować wyniki, odnajdować i porządkować informacje, zastosować umiejętności 

w różnych sytuacjach; 

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności stanowiące 

poszerzenie i pogłębienie wymagań podstawy programowej, samodzielnie rozwiązuje 

typowe problemy, rozwiązuje typowe zdania z elementami problemowymi; 

d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności zawarte 

w podstawie programowej, podejmuje próby rozwiązywania zadań typowych; 

e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada elementarną wiedzę 

i umiejętności potrzebne do świadomego udziału w zajęciach szkolnych; 

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który posiada tak duże braki w wiadomościach, 

że uniemożliwiają mu one dalsze zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie rozwiązać zadań 

o elementarnym stopniu trudności. 

12. 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 szansę uzupełnienia braków. 

13. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 
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a) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego 

działu, (lub dużą część działu); 

b) testy; 

c) kartkówki z trzech ostatnich tematów; 

d) prace domowe; 

e) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji; 

f) sprawdziany; 

g) wypowiedzi ustne; 

h) prace w zespole; 

i) testy sprawnościowe; 

j) prace plastyczne i techniczne; 

k) aktywność na lekcji; 

l) systematyczność w nauce; 

m) działalność muzyczna; 

n) udział w konkursach; 

o) udział w zajęciach pozalekcyjnych (dodatkowych) w szkole. 

p) eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze; 

q) zadania dla chętnych; 

r) przygotowanie do lekcji; 

 

14. Przy ustaleniu oceny z: wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. A 

przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej.   

15. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub określonych ćwiczeń, 

zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii.  

16. Jeżeli okres zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  
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17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

18. Wynik negatywny klasyfikacji śródrocznej nie ma wpływu na klasyfikację 

końcoworoczną.  

19. Jeśli w klasyfikacji końcoworocznej uczeń uzyska oceny negatywne, nie otrzymuje 

promocji do klasy wyższej i powtarza klasę.  
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§ 5 

Ocena zachowania 

 

 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów na godzinie 

wychowawczej oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu o:  

a) sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania; 

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania 

i zasadach ustalania oceny zachowania. 

2. Na ocenę klasyfikacyjną zachowania nie mają wpływu oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych.  

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem paragraf 5 ust. 8 i 9. 

4. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi.  

5. Ocenę śródroczną i końcoworoczną zachowania, począwszy od klasy czwartej szkoły 

podstawowej, ustala się wg skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne. W klasach pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej ocena 

zachowania śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową. 

6. Ocenę śródroczną i końcoworoczną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

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

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

klasy najwyższej nie kończy szkoły. 
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10. Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły; 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

11. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania: 

a) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

 zawsze ( w szkole i poza nią)  zwraca się kulturalnie do pedagogów, pracowników 

szkoły, kolegów, nie używa wulgaryzmów, 

 dba o honor i tradycje szkoły; 

 jest wzorem do naśladowania dla innych, ma pozytywny wpływ na koleżanki 

i kolegów; 

 nigdy nie stosuje agresji słownej i fizycznej; 

 nie stosuje cyberprzemocy; 

 reaguje na przejawy negatywnych zachowań; 

 dba o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

 inicjuje i angażuje się na miarę swoich możliwości w życie klasy, szkoły i 

środowiska; 

 jest otwarty na problemy i potrzeby innych; 

 wzorowo wywiązuje się z powierzonych funkcji, obowiązków szkolnych 

oraz obowiązków dyżurnego; 

 punktualnie przychodzi na zajęcia lekcyjne, usprawiedliwia każdą nieobecność 

w szkole zgodnie z Regulaminem Szkoły; 

 nosi odpowiedni, strój i zmienia obuwie na zgodne z Regulaminem Szkoły; 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole; 

 dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. 

a) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 jest kulturalny; 

 zwraca się kulturalnie do kulturalnie do pedagogów, pracowników szkoły, kolegów, 

nie używa wulgaryzmów; 

 dba o honor i tradycje szkoły; 
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 ma pozytywny wpływ na koleżanki i kolegów; 

 reaguje na przejawy negatywnych zachowań; 

 nie stosuje agresji słownej i fizycznej; 

 nie stosuje cyberprzemocy; 

 angażuje się na miarę swoich możliwości w życie klasy; 

 wywiązuje się z powierzonych funkcji i obowiązków szkolnych (dyżurnego); 

 sporadycznie spóźnia się na zajęcia; 

 nie wagaruje; 

 nosi odpowiedni strój i zmienia obuwie na zgodne z Regulaminem Szkoły; 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole; 

 dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób. 

b) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

 dba o honor i tradycje szkoły; 

 systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 

 reaguje na przejawy negatywnych zachowań; 

 nie stosuje agresji słownej i fizycznej; 

 nie stosuje cyberprzemocy; 

 dba o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

 stara się na miarę swoich możliwości angażować w życie klasy; 

 rzadko spóźnia się na zajęcia ; 

 nie wagaruje; 

 sporadycznie otrzymuje uwagi dotyczące: zachowania oraz niewywiązywania 

się z przydzielonych zadań; 

 nosi odpowiedni strój i zmienia obuwie na zgodne z Regulaminem Szkoły; 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole; 

 dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób. 

c) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

 otrzymuje uwagi;  

 kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, jego postawa nie budzi większych 

zastrzeżeń; 

 poprawnie zachowuje się na lekcjach i przerwach; 

 poprawnie reaguje na uwagi nauczycieli; 

 unika stosowania agresji słownej i fizycznej; 
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 nie stosuje cyberprzemocy; 

 w sytuacjach konfliktowych stara się naprawić krzywdę (wykazuje się refleksją na 

temat zaistniałego zdarzenia); 

 nosi odpowiedni  strój i zmienia obuwie na zgodne z Regulaminem Szkoły; 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole; 

 dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych osób. 

d) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

 lekceważy obowiązki szkolne; 

 wykazuje lekceważącą i cyniczną postawę wobec uwag nauczycieli; 

 arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów; 

 stosuje przemoc  wobec rówieśników, jest wulgarny, konfliktowy, kłamie, oszukuje 

i wymusza, zastrasza, dewastuje mienie; 

 wagaruje; 

 nie nosi odpowiedniego, stonowanego w kolorystyce stroju i nie zmienia obuwia 

na zgodne z Regulaminem Szkoły; 

 łamie zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole; 

 stosuje cyberprzemoc; 

 naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych. 

e) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  

 nagminnie lekceważy obowiązki szkolne; 

 stosuje przemoc wobec rówieśników, jest arogancki, wulgarny, kłamie i oszukuje, 

kradnie, dewastuje mienie, demoralizuje kolegów; 

 stosuje cyberprzemoc; 

 wagaruje; 

 posiada, używa, rozprowadza środki odurzające; 

 pali papierosy, spożywa alkohol; 

 łamie zasady bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole; 

 naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych. 

12. Ustala się ponadto, że: 

a) uczeń nie używa telefonu komórkowego na lekcjach. Konsekwencja takiego 

zachowania jest odebranie telefonu i pozostawienie go w depozycie; 

b) używanie telefonu komórkowego w sposób godzący w godność drugiej osoby skutkuje 

obniżeniem przewidywanej oceny zachowania. 
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13. Każde  z zachowań niepożądanych wymienionych w opisie oceny nieodpowiedniej, 

nagannej może być podstawą do obniżenia oceny zachowania, gdy po działaniach 

wychowawczych nie następuje żadna poprawa.  

14. Odpowiedni strój i wygląd oznaczają, że : 

a) podczas uroczystości szkolnych i apeli uczniowie noszą strój galowy: dla dziewcząt – 

biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica, sukienka lub spodnie, chłopcy – biała 

koszula, długie granatowe lub czarne spodnie; 

b) na co dzień uczniowie ubierają się skromnie, kulturalnie, schludnie. 

15. Dla uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze (lub klasy) zakłada się zeszyt 

wychowawczy lub klasową kartę ocen zachowania. Nauczyciele zobowiązani 

są do systematycznego uzupełniania tychże zeszytów i kart.  
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§ 6 

Zastrzeżenia wobec oceny zachowania 

 

 

1. Ustalona przez  wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna jednak uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia 

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. Skład komisji klasyfikacyjnej określa Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i 

sposobu oceniania.  

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

Szczegółową zawartość protokołu określa Rozporządzenie MEN  w sprawie warunków i 

sposobu oceniania. 
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§ 7 

Zastrzeżenia wobec ocen osiągnięć edukacyjnych 

 

 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

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

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor 

szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych.  

4. Termin i skład komisji określa Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu 

oceniania. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół. Szczegółową zawartość protokołu określa 

Rozporządzenie MEN  w sprawie warunków i sposobu oceniania. 
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§ 8 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

 

1. 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 edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie ucznia. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i 

sposobu oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów. 

3. Do egzaminu klasyfikacyjnego przystępuje uczeń, który nie mógł być klasyfikowany 

powodu: 

a) nieobecności usprawiedliwionej (powyżej 50% liczby zajęć obowiązkowych); 

b) nieobecności nieusprawiedliwionej (powyżej 50% liczby zajęć obowiązkowych) – 

na wniosek ucznia lub rodziców za zgodą rady pedagogicznej; 

c) spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych 

przepisów, indywidualny tok nauki. 

5. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą, który zdaje egzamin 

klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

6. Ze względu na liczbę przedmiotów objętych egzaminem klasyfikacyjnym – egzamin może 

być przeprowadzony etapowo. 

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

8. Egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny 

poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyka, muzyka, 

technika, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 



Strona | 21  
 

11. Egzamin klasyfikacyjny musi być przeprowadzony w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc 

od zakończenia klasyfikacji śródrocznej bądź w ostatnim tygodniu ferii letnich po 

klasyfikacji końcoworocznej, ale nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

12. Szczegółowy termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu 

z uczniem i jego rodzicami. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą 

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

może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.  

14. Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję. 

15. Skład komisji klasyfikacyjnej określa Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i 

sposobu oceniania.  

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół stanowiący 

załącznik do arkusza ocen ucznia. Szczegółową zawartość protokołu określa 

Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania. 

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

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, o ile nie jest to ocena 

niedostateczna uznana przez rodziców (prawnych opiekunów) za ocenę ustaloną 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. W takim przypadku 

ocena może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  
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§ 9 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności  

 

 

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

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych -przeprowadza 

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

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną  ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 3 pkt „a”, przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. 

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

6. Skład komisji określa Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół stanowiący 

załącznik do arkusza ocen ucznia. Szczegółową zawartość protokołu określa 

Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania. 

8. Ustalona przez komisję roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

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

poprawkowego. 
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9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

 

 

§ 10 

Egzamin poprawkowy 

 

 

1. Począwszy od klasy czwartej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej  uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 

zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

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

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych 

oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zadań 

praktycznych. 

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

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje komisję. 

6. Skład komisji określa Rozporządzenie MEN  w sprawie warunków i sposobu oceniania.  

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół stanowiący 

załącznik do arkusza ocen ucznia. Szczegółową zawartość protokołu określa 

Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania. 

8. 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 września.  

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

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru 

programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 
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edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo 

wyższej.  
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§ 11 

Promocja ucznia 

 

 

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

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

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

rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej 

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe 

od oceny niedostatecznej, jednak rada może podjąć uchwalę o niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia,  któremu co najmniej dwa 

razy z rzędu ustalono naganną roczną oceną  zachowania. 

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

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

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 

zajęć. Jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia etyki jak i religii, rodzic (opiekun 

prawny) wskazuje pisemnie przedmiot i ocenę, która ma być wpisana na świadectwie 

szkolnym. 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

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

który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po 

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

tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 
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8. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

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

oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

9. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który 

odpowiednio w szkole podstawowej specjalnej lub w gimnazjum specjalnym uzyskuje ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 

programów nauczania dwóch  klas, może być promowany do klasy  programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Strona | 27  
 

§ 12 

Sprawdzian klasy szóstej 

 

 

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. 

2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej. 

3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić 

do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy. 

4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

5. Opinia o której mowa w pkt. 3 powinna być wydana nie później niż do końca września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian z tym że w przypadku uczniów 

przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły 

podstawowej. 

6. Opinię rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie 

do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 

7. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia 

wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub w warunkach i formie 

odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

8. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu, był objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane 

z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację 

kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych 

do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na 

podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 



Strona | 28  
 

9. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w pkt. 8, wydawana jest na wniosek nauczyciela 

lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole  i po uzyskaniu zgody rodziców 

(prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego 

ucznia. 

10. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach, 

organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są 

zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 

uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.  

11. Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu 

najwyższego wyniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13 
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Ukończenie szkoły 

 

 

1. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne 

z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej oraz  przystąpił do sprawdzianu. 

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

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

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

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

do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 

zajęć z zastrzeżeniem paragraf 11 ust.5. 
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§ 14 

Zakończenie 

 

 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 

po zmianach na zebraniu w dniu  

 


