
Dział VII. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

§ 63 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania regulują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Szkole. Zasady oceniania z religii i etyki regulują 

odrębne przepisy. 

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano po konsultacjach przeprowadzonych wśród 

nauczycieli Szkoły, rodziców i uczniów. 

3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania są zgodne z misją i wizją Szkoły. 

4. Zadaniem Wewnątrzszkolnego Oceniania jest: 

1) diagnozowanie; 

2) ocenianie; 

3) informowanie; 

4) upowszechnianie osiągnięć uczniów; 



5) monitorowanie postępów uczniów oraz poziomu ich osiągnięć; 

6) ewaluacja programów nauczania i wychowania. 

5. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania powinny motywować uczniów do pracy oraz zapewnić im: 

1) jasne i upublicznione kryteria oceny; 

2) możliwość samooceny; 

3) rzetelną informację zwrotną; 

4) indywidualny sposób oceniania; 

5) obiektywizm; 

6) możliwość poprawienia każdej oceny. 

6. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania wskazują rodzicom, jak pomagać dziecku w nauce, aby 

mogło ono uzyskiwać najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu, na miarę swoich potrzeb oraz 

zapewnia im: 

1) prostotę i jasność systemu; 

2) jawność kryteriów oceniania; 

3) możliwość informacji zwrotnej o postępach ucznia, jego potencjale, zdolnościach, 

trudnościach, sposobach pracy nad dalszym rozwojem. 

7. Wewnątrzszkolne Ocenianie wskazuje nauczycielom, jak należy pokierować procesem uczenia 

oraz zapewnia im: 

1) różnorodność źródeł informacji o uczniu; 

2) łatwość i prawidłowość w doborze stosowanych metod, form i technik nauczania oraz 

sposobów oceniania; 

3) łatwość  wnioskowania o umiejętnościach i kompetencjach ucznia w celu pomagania mu   w 

planowaniu dalszej nauki, poprawy, rozwoju zdolności, pokonywaniu trudności, doborze 

strategii uczenia się zgodnej z indywidualnymi predyspozycjami. 

§ 64 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania. Wymagania edukacyjne 

wynikają z realizowanych w szkole programów nauczania w przypadku dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez uczniów obowiązków 

określonych w Statucie Szkoły. 



§ 65 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

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

zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

2. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Szkołę informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, 

bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych   śródrocznych   i rocznych   ocen   klasyfikacyjnych   z   obowiązkowych    i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym również dostosowań wymagań edukacyjnych na 

poszczególne  śródroczne  i   roczne   oceny   z   poszczególnych   przedmiotów   zgodnie z 

potrzebami ucznia; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie  bieżące   i ustalanie   śródrocznych   ocen   klasyfikacyjnych   z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie    warunków    i sposobu    przekazywania    rodzicom     informacji    o postępach i 

trudnościach ucznia w nauce. 

4. W  klasach   I   –   III   śródroczne   i   roczne   oceny   klasyfikacyjne   z   zajęć   edukacyjnych i 

z zachowania są ocenami opisowymi. 

5. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie polega na szacowaniu,  określaniu zmian,  postępów  w 

zakresie wiedzy i umiejętności oraz postaw uczniów i obejmuje: 

1) ocenianie bieżące; 

2) klasyfikowanie śródroczne; 



3) klasyfikację roczną. 

6. W ocenianiu bieżącym ocenie podlegają: 

1) wiadomości i umiejętności językowe: wypowiadanie się, słuchanie, technika czytania, 

czytanie ze zrozumieniem, strona graficzna pisma, pisanie twórcze, poprawność 

ortograficzna, podstawy gramatyki; 

2) wiadomości i umiejętności matematyczne: liczenie  - dodawanie, odejmowanie, mnożenie   i 

dzielenie, rozwiązywanie zadań tekstowych; 

3) wiadomości i umiejętności społeczno-przyrodnicze; 

4) umiejętności artystyczno-techniczne i muzyczne; 

5) wiadomości i umiejętności komputerowe; 

6) sprawność fizyczno - ruchowa. 

7. Ocena wskazuje osiągnięcia ucznia i to, co należy usprawnić. Ocena bieżąca może być 

wyrażona poprzez: gest i mimikę, stemple, komentarz ustny lub pisemny oraz za pomocą 

punktów od 1 do 6. 

8. Ocena przyjmuje następujące formy: 

1)  słowną - dokonywaną w trakcie zajęć, zachęcającą do kontynuowania pracy, wspartą radą, 

wskazówką bądź uznaniem; 

2)  opisową – dokonywaną w trakcie zajęć, zawierającą informacje dotyczące postępów ucznia   

na   miarę   jego   możliwości,   wskazującą   wkład   pracy   ucznia,   jego   wysiłek i 

zaangażowanie. 

9. W dziennikach zajęć edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel wpisuje punkty. 

10. Skala oceniania i jej odpowiednik słowny przedstawia się następująco: 
 

 
 

Stopień 

Uczeń 
opanował 

wiadomości 
i umiejętności 

 
Ogólne kryteria 

 
 
 

6 p. 

 
 
 

Wspaniale 

Uczeń wykazuje się bardzo wysokim poziomem wiedzy 

i  opanował  ocenianą   umiejętność   bezbłędnie,   wykorzystuje   wiedzę  w 

samodzielnym rozwiązywaniu problemów. Posiada wiedzę i umiejętności, 

które    są    efektem    samodzielnej    pracy,    wynikają    z indywidualnych 

zainteresowań, zapewniają  pełne  wykorzystanie wiadomości dodatkowych 

 

 
5 p. 

 

 
Bardzo dobrze 

Uczeń posiada  wiedzę  pozwalającą  na  samodzielne  jej  wykorzystanie  w 

nowych sytuacjach. Sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji, 

rozwiązuje problemy i zadania, posługując się nabytymi 

umiejętnościami. 



 
 
 

4 p. 

 
 
 
Dobrze 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne 

rozwiązywanie typowych zadań, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem 

nauczyciela. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych, 

opanował umiejętność z nielicznymi błędami, potrafi wykorzystać wiedzę w 

rozwiązywaniu problemów z niewielką pomocą 

 

 
3 p. 

 

 
Wystarczająco 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym i na wyższych 

etapach kształcenia, pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień. 

Potrafi wykonać proste zadania pod kierunkiem nauczyciela, wyrywkowo 

stosuje wiedzę w typowych sytuacjach. 

 

2 p. 

 

Słabo 

Uczeń posiada minimalną wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonanie 

(najczęściej przy pomocy nauczyciela) prostych poleceń wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności. 

 
 

1 p. 

 
 

Bardzo słabo 

Uczeń nie opanował umiejętności wynikających z podstawy programowej, 

wykazuje  się  bardzo  słabym,  fragmentarycznym  poziomem  wiadomości i 

umiejętności; wykonuje zadania z licznymi błędami, nawet z pomocą 

nauczyciela. Poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia poważnie utrudnia 

kontynuowanie nauki. 

11.  Zasady  oceniania  na  lekcjach  religii  i  etyki  w  edukacji  wczesnoszkolnej  są  zgodne        z 

Dyrektorium Kościoła katolickiego lub innego w Polsce oraz odpowiednimi przepisami prawa. W  

edukacji  wczesnoszkolnej  przyjęto  sześciostopniową  skalę  ocen.  Bieżąca,  śródroczna  i 

roczna skala ocen klasyfikacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej z przedmiotu religia: 

cyfrowo słownie skrót 

6 celujący cel 

5 bardzo dobry bdb 

4 dobry db 

3 dostateczny dost 

2 dopuszczający dop 

1 niedostateczny ndst 

12. Uczeń w trakcie nauki w klasach IV-VIII otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne; 

b) końcowe. 

13. W Szkole ustala się następujące ogólne kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne 

stopnie obowiązujące przy ocenie bieżącej i ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej. 

14. Oceny bieżące i śródroczne, począwszy od klasy czwartej, ustala się w stopniach według 

następującej skali: 



1) stopień  celujący  (6)   otrzymuje  uczeń,  który  posiadł  wiedzę  i   umiejętności  zawarte   w 

podstawie programowej przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w   

rozwiązywaniu   problemów   teoretycznych   i   praktycznych   lub   osiąga   sukcesy    w 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych; 

2) stopień  bardzo   dobry   (5)   otrzymuje   uczeń,   który   opanował   pełny   zakres   wiedzy i 

umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie 

posługuje  się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie  rozwiązuje  problemy teoretyczne  i 

praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

3) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie 

przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych oraz poprawnie stosuje  

wiadomości,  samodzielnie  rozwiązuje  (wykonuje)  typowe  zadania  teoretyczne  i 

praktyczne; 

4) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości 

określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań 

zawartych w podstawie programowej oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności; 

5) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstaw 

programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej 

wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania 

teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności samodzielnie lub z pomocą 

nauczyciela; 

6) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych  w  podstawie  programowej  danego  przedmiotu  w  danej  klasie,  a  braki    w 

wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) 

stopniu trudności. 

15. Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikające   z 

realizowanego programu nauczania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz 

podają je uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) do wiadomości na początku każdego roku 

szkolnego. Kryteria te jako część składową Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, opracowują 

nauczyciele na piśmie i są one jednakowe dla wszystkich uczniów na danym etapie kształcenia. 

Z wyjątkiem dostosowań wymagań. 

16. Przy ocenianiu bieżącym stosuje się następujące wagi ocen: 



FORMA PRACY WAGA 

Sprawdziany 3 

Kartkówki, odpowiedź ustna 2 

Pozostałe formy 1 

Wysokie lokaty w konkursach powiatowych, 
wojewódzkich, ogólnopolskich - ocena celująca 

3 

Wysokie lokaty w konkursach szkolnych - ocena 
celująca 

2 

17. Oceny bieżące rozszerza się o stosowanie plusów i minusów stawianych przed oceną  

cyfrową, tj. -2, +2, -3, +3, -4, +4, -5, +5. 

18. Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu: „nb” (nieobecny), „np.” 

(nieprzygotowany), „nć” (nie ćwiczący), „bz” (brak zadania), „bs” (brak stroju). 

19. Oceny ze sprawdzianów pisemnych wpisywane są kolorem czerwonym. Oceny poprawione 

wpisuje się za oceną wystawioną w kwadratowym nawiasie. 

20. Prace  pisemne  uczniów   oceniane   są   według   następujących   kryteriów   procentowych  

w odniesieniu do maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia: 

celujący 6 100% 

bardzo dobry + +5 95% - 99% 

bardzo dobry 5 90% - 94% 

bardzo dobry- -5 85% - 89% 

dobry+ +4 80% - 84% 

dobry 4 75% - 79% 

dobry- -4 70% - 74% 

dostateczny+ +3 65% - 69% 

dostateczny 3 55% - 64% 

dostateczny- -3 50% - 54% 

dopuszczający+ +2 45% - 49% 

dopuszczający 2 35% - 44% 

dopuszczający- -2 30% - 34% 

niedostateczny 1 0% - 29% 

 
21. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

1) sprawdziany i testy; 

2) kartkówki; 

3) odpowiedzi ustne; 

4) konkursy, olimpiady międzyszkolne, szkolne; 

5) quizy, projekty; 

6) wypracowania, recytacja, różne formy wypowiedzi; 

7) śpiew, wytwory plastyczne uczniów; 



§ 66 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na początku każdego roku szkolnego informują 

uczniów, a wychowawcy ich rodziców o: 

1) wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych  i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 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  oceny  klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Informacje te są do wglądu w bibliotece szkolnej w czasie całego roku szkolnego zarówno dla 

uczniów, jak i ich rodziców oraz są wywieszone na tablicy informacyjnej dla rodziców. 

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o skutkach ustalenia 

uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

§ 67 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych, w rozmowie 

bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej ucznia (po jej sprawdzeniu  i 

ocenieniu). Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

2) przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub 

dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi, jak powinien się dalej uczyć. 

3. Nauczyciel uzasadnia również ustalone oceny ucznia w rozmowie bezpośredniej z jego 

rodzicami lub na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców – jeśli wyrażą taką wolę. 

4. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę 

pisemnie w terminie 3 dni roboczych  od złożenia  wniosku  przez  ucznia  lub  jego rodziców  w 

sekretariacie szkoły. 

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

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu: 

1) w  czasie  zajęć  edukacyjnych,  które  mają  na  celu  ogólne   omówienie  sprawdzonych   i 

ocenionych prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które 

obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które 

napotkali uczniowie oraz z udzielaniem wskazówek,  w jaki sposób poprawić  swoją pracę   i 

w jaki sposób należy się dalej uczyć, aby pokonać trudności; 



2) sprawdzone i ocenione pisemne prace uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć 

edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia. 

7. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca. 

8. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel udostępniał 

sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale, obowiązkiem 

nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie 

najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie         z 

uczniem. 

9. Po  zapoznaniu  się  ze  sprawdzoną  i  ocenioną  pracą  pisemną  oraz   po  jej  omówieniu     z 

nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych. 

10. Udostępnianie sprawdzonych i ocenionych prac rodzicom uczniów: 

1) prace wypożycza nauczyciel do domu w celu zaprezentowania ich rodzicom; 

2) wypożyczenie pracy odnotowujemy w „karcie wydanych prac”; 

3) otrzymanie i zwrot pracy uczeń potwierdza podpisem w „karcie wydanych prac” 

4) okazane prace wraz z podpisem rodzica zwracane są w ciągu tygodnia nauczycielowi; 

5) w przypadku nieoddania przez ucznia pracy pisemnej, nie będzie ona uwzględniona przy 

ewentualnych zastrzeżeniach dotyczących oceny śródrocznej i rocznej z danego przedmiotu; 

11. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia mogą być również udostępniane rodzicom przez 

nauczyciela danych zajęć edukacyjnych: 

1) w  czasie  spotkań  nauczycieli  z  rodzicami  uczniów  szkoły,  które  odbywają  zgodnie    z 

harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym; 

2) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po 

wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie; 

12. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą 

swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. 

13. Na prośbę rodzica nauczyciel omawia sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia. 

§ 68 

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

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom. Dodatkowo nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania 

edukacyjne dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze 

względu na jego potrzeby i możliwości. 

2. Dostosowanie    wymagań    edukacyjnych   do    indywidualnych    potrzeb   psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 



niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej. 

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

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

§ 69 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych 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. 

§ 70 

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii 

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

oraz na czas określony w tej opinii. 

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

informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” lub „zwolniona”. 

3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze 

względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawności, posiadane 

kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym 

etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach. 

4. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na 

zajęciach   informatyki   ma   obowiązek   uczęszczać   na   lekcje   tego   przedmiotu,    jeżeli w 

tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami 

lekcyjnymi. 

5. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć z informatyki 

po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. 

§ 71 

1. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką 

dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym  z 

zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. 

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

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 



nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

§ 72 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  z 

tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną  uczniów  przeprowadza  się  raz  w  ciągu  roku  szkolnego  zgodnie  z 

ustaleniami Rady Pedagogicznej na konferencji rozpoczynającej dany rok szkolny w terminie nie 

późniejszym niż 31 sierpnia danego roku kalendarzowego. 

3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania 

przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

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

klasyfikacyjnych  z  tych  zajęć  i  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania,  z   tym,   że     w 

oddziałach klas I-III w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna musi być zgodna ze szczegółowymi zasadami 

oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zawartymi w opracowanych przez nauczycieli 

i udostępnionych uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) zgodnie ze statutem. 

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną. 

7. Przyjmuje się następujące wartości progów średniej ważonej dla poszczególnych ocen 

klasyfikacyjnych: 

Celujący 5,50 – 6,00 lub 5,20 + wysoka lokata 

w konkursie o randze min. powiatowej 

Bardzo dobry 4,60 – 5,49 

Dobry 3,60 – 4,59 

Dostateczny 2,60 – 3,59 

Dopuszczający 1,60 – 2,59 

Niedostateczny 0,00 - 1,59 



§ 73 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, 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. Stopnie, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1 - 5 są ocenami pozytywnymi, natomiast negatywną 

oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 6. 

3. Śródroczne, roczne oraz w klasie VIII końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

a śródroczną, roczną oraz końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy, po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Uczniowi, który 

uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także 

roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

5. Na 1 miesiąc przed śródrocznym, rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 

nauczyciele i wychowawca oddziału informują o przewidywanych śródrocznych, rocznych 

ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej, rocznej ocenie 

zachowania: 

1) ucznia  na  poszczególnych  godzinach  zajęć  w  rozmowie  bezpośredniej   z   uczniami   z 

wpisem propozycji do dziennika elektronicznego; 

2) rodziców ucznia w formie wpisu propozycji do dziennika elektronicznego. 

6. 14 dni przed śródrocznym, rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 

nauczyciele i wychowawca oddziału informują o przewidywanych śródrocznych, rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych: 

1) ucznia  na  poszczególnych  godzinach  zajęć  w  rozmowie  bezpośredniej   z   uczniami   z 

wpisem propozycji do dziennika elektronicznego; 

2) rodziców ucznia w formie wpisu propozycji do dziennika elektronicznego. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli na 3 dni przed 

zebraniem Rady Pedagogicznej, na którym Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji 

śródrocznej lub klasyfikacji rocznej: 

1) ustalone oceny śródroczne i roczne nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego; 

2) o ustalonych ocenach rodzice są informowani w formie wpisu do dziennika elektronicznego. 



8. Uczeń bądź jego rodzice mają prawo odwołać się od ustalonej oceny i wnieść o jej podwyższenie 

w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji w formie pisemnej. Składają w tej sprawie 

pisemne odwołanie od ustalonej oceny i składają je Dyrektorowi Szkoły. 

§ 74 

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

opisowymi. Śródroczna i roczna ocena opisowa zawiera informacje o postępach ucznia 

zgodnych z wymaganiami edukacyjnymi i dostosowanymi do jego indywidualnych możliwości 

oraz wskazówki i zalecenia dotyczące dalszej pracy. 

2. Ocena śródroczna ma charakter diagnostyczno-informacyjny, aby rodzice i nauczyciel jak 

najlepiej wspomagali ucznia w dalszym jego rozwoju. Ocenianie okresowe informuje 

o aktywności dziecka, postępach w nabywaniu poszczególnych kompetencji, specjalnych 

uzdolnieniach, trudnościach, przejawach jego zachowania. 

3. Ocena roczna uwzględnia możliwości dziecka i redagowana jest na podstawie obserwacji 

bezpośredniej oraz gromadzonej dokumentacji. Informuje ona o aktywności dziecka, 

o postępach   w   nabywaniu   poszczególnych   kompetencji,   o   specjalnych   uzdolnieniach  i 

wyróżnieniach. 

4. Propozycję śródrocznej i rocznej oceny opisowej otrzymują rodzice w formie wpisu do dziennika 

elektronicznego na miesiąc przed ustaloną klasyfikacją. 

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

zachowania. 

§ 75 

1. Podstawową dokumentację szkolną rejestrującą osiągnięcia i postępy ucznia stanowią: 

1) arkusze ocen; 

2) świadectwa; 

3) elektroniczny dziennik lekcyjny; 

4) opisowe oceny postępów ucznia w poszczególnych klasach. 

2. Dokumenty te wspierają: 

1) karty oceny i samooceny; 

2) karty kontrolne; 

3) testy i sprawdziany. 

3. W elektronicznym dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach 

edukacyjnych oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć, oceny uzyskane przez uczniów 

z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, a także przeprowadzone obserwacje 

zajęć edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza wpisem w 

dzienniku elektronicznym. 

4. W klasach I – III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny zachowania sporządzone 

są w lekcyjnym dzienniku elektronicznym. 

5. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 



wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w formie papierowej dokonuje osoba, która taki błąd 

lub omyłkę popełniła, lub Dyrektor Szkoły albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do 

dokonania sprostowania. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie 

kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad 

skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu 

przez osobę dokonującą sprostowania. 

6. Sposoby  gromadzenia informacji o uczniach obejmują formy, częstotliwość oraz  narzędzia     i 

zasady. Umożliwiają one poznanie i wartościowanie,  czy i ile uczeń pamięta, rozumie,  umie  i 

potrafi, czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności, a tym samym nastąpiła ewaluacja nauczania. 

7. Formami   gromadzenia   informacji   (indywidualnej   i   zbiorowej)    –   sprawdzania   wiedzy  i 

umiejętności są: 

1) pytania zadawane uczniom w czasie zajęć; 

2) polecenia dawane uczniom, które wykonują ustnie bądź pisemnie; 

3) wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania jako prace klasowe; 

4) sprawdziany nauczycielskie bądź wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych 

(wewnątrzszkolne badania osiągnięć uczniów); 

5) obserwowanie uczniów w czasie zajęć edukacyjnych; 

6) szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów; 

7) testy i ćwiczenia sprawnościowe; 

8) analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych. 

8. Diagnozowanie   postępów   i    osiągnięć    uczniów    należy    prowadzić    systematycznie,  tj. 

równomiernie rozłożone na cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczania), zarówno bieżące, jak 

i śródroczne, roczne oraz etapowe, w różnych formach oraz w warunkach zapewniających 

obiektywność oceny. 

9. Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe należy poddawać ocenie 

przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia w swoją pracę, 

a także uzdolnienia, predyspozycje i wywiązywanie się ucznia z obowiązków wynikających ze 

specyfiki zajęć. 

10. Wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych, czyli wewnątrzszkolne badanie osiągnięć 

uczniów przeprowadza się na koniec roku szkolnego (etapu kształcenia) wg ustalonego 

harmonogramu.    Obowiązkowe    jest    opracowanie    wyników    testów,    sprawdzianów      i 

sformułowanie wniosków oraz rekomendacji do dalszej pracy. 

11. W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami gromadzenia informacji 

oraz sprawdzania jego postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych wprowadza się następujące 

ograniczenia: 

1) pisemne prace klasowe - sprawdziany i testy obejmujące dział programowy - nie częściej niż 

3 razy w tygodniu, nie więcej niż 1 sprawdzian w ciągu dnia; 



2) kartkówki (10–20 min) obejmujące treści nauczania z ostatnich 3 tematów mogą być 

przeprowadzane bez uprzedzenia. 

12. W klasach I - III szkoły podstawowej: 

1) częstotliwość  sprawdzianów   pisemnych   ustala  nauczyciel,   dostosowując  ich   poziom i 

liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów; 

2) sprawdziany pisemne są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. 

13. W klasach IV - VIII szkoły podstawowej: 

1) sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się na podstawie pisemnych prac 

uczniowskich, testów, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac wytwórczych, projektów, 

ćwiczeń praktycznych, prac domowych, obserwacji, samooceny dokonanej przez ucznia 

oraz innych form wynikających ze specyfiki poszczególnych zajęć edukacyjnych; 

2) uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce mają prawo do pracy klasowej w formie 

dostosowanej do swoich możliwości; 

3) pisemna praca klasowa (test, sprawdzian) musi być zapowiedziana z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem i z tygodniowym wyprzedzeniem odnotowana w dzienniku elektronicznym. 

W ciągu jednego dnia może być przeprowadzona tylko jedna praca klasowa, a w ciągu 

tygodnia mogą być przeprowadzone w klasie nie więcej niż trzy prace klasowe. 

14. Prace pisemne uczniów nauczyciel przechowuje w szkole do końca danego roku szkolnego. 

15. Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie 

mógł napisać zadania klasowego z całą klasą, to ma obowiązek uczynić to w terminie dwóch 

tygodni od dnia powrotu do szkoły. Miejsce i termin pisania sprawdzianu ustala nauczyciel na 

wniosek ucznia. 

16. Nauczyciel ma prawo odpytać, bez zapowiedzi, z przewidzianego sprawdzianem zakresu 

wiedzy i umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie pracy klasowej. 

17. Poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i jest możliwa tylko raz w terminie dwóch tygodni od 

daty rozdania prac. Miejsce i termin poprawy sprawdzianu ustala nauczyciel na wniosek ucznia. 

18. Nauczyciel podczas każdej pracy klasowej ma obowiązek podać punktację, tj.: liczbę punktów 

za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania każdej 

oceny. 

19. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi na 

podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania 

podczas pracy klasowej może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej. 

20. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawiania pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch 

tygodni. 

21. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić bieżącą ocenę: 

celującą lub bardzo dobrą. 



§ 76 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności 

funkcjonowanie ucznia w następujących obszarach: 

1) zaangażowanie w realizację zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie; 

2) dbałość o honor szkoły oraz troska o mienie własne i kolegów; 

3) zachowanie się w czasie zajęć szkolnych i poza szkołą; 

4) stosunek do obowiązków szkolnych; 

5) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych oraz właściwe zachowanie się w sytuacji 

kontaktu z przemocą. 

2. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych 

opiekunów) o zasadach wystawiania oceny zachowania. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących danego ucznia, uczniów danego oddziału oraz 

ocenianego ucznia. 

4. Uzyskana śródroczna i roczna ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne     z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz na promocję do oddziału klasy 

programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

5. Ocena zachowania w edukacji wczesnoszkolnej: 

1) Istotnym elementem opisowej oceny ucznia klas I - III jest ocena jego zachowania. 

2) Oceniając zachowanie uczniów nauczyciele uwzględniają następujące kryteria: 

a) kulturę osobistą; 

b) uznawanie autorytetów; 

c) obowiązkowość, dokładność, stosunek do obowiązków szkolnych; 

d) zaangażowanie i inicjatywę; 

e) kontakty koleżeńskie, funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym; 

f) poszanowanie własności; 

g)  słuchanie   i  wypełnianie   poleceń,  przestrzeganie   zasad   współżycia  społecznego 

i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonujących umów; 

h) ekonomiczne wykorzystanie czasu; 

i) utrzymywanie porządku. 

6. Dokonując bieżącej oceny zachowania nauczyciele posługują się ocenami w postaci punktów: 

6p, 5p, 4p, 3p, 2p,1p. 

7. Uczeń posiadający ocenę: 
 

 

 

 
6p 

Kultura osobista Zawsze    kulturalnie    zwraca    się    do    kolegów  i 

pracowników szkoły, stosuje zwroty grzecznościowe, 

nigdy nie kłamie i nie używa wulgaryzmów. 



  Zawsze dba  o  swój  wygląd  zewnętrzny,  czystość 

i higienę osobistą. 

Zawsze dba o bezpieczeństwo własne i innych. 

Uznawanie autorytetów W stosunku do kolegów, nauczycieli, pracowników 

szkoły i innych osób zawsze jest taktowny, szanuje 

ich godność, uznaje autorytet. 

Obowiązkowość, dokładność, 

stosunek do obowiązków 

szkolnych 

Zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach, wzorowo 

wypełnia wszystkie powierzone mu obowiązki, 

zawsze dokładnie i starannie odrabia zadania 

domowe. 

Zawsze jest punktualny. 

Zawsze godnie reprezentuje szkołę. 

Zaangażowanie i inicjatywa Zawsze przejawia inicjatywę, jest dobrym 

organizatorem. 

Kontakty koleżeńskie, 

funkcjonowanie  dziecka 

w środowisku szkolnym 

Zawsze łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, 

zgodnie  z   nimi   współdziała,   przestrzega   norm  i 

zasad funkcjonujących w grupie. 

Poszanowanie własności Zawsze wykazuje troskę o pomoce, sprzęt, przybory 

szkolne, mienie należące do wszystkich. 

Zawsze właściwie reaguje na złe zachowanie się 

innych uczniów w tym zakresie, nie przywłaszcza 

sobie cudzej własności. 

Słuchanie i wypełnianie poleceń Zawsze wypełnia prośby i polecenia nauczyciela, 

umie o nich rozmawiać i wyjaśnić nieporozumienia. 

Ekonomiczne wykorzystanie 

czasu 

Zawsze właściwie wykorzystuje czas przeznaczony 

na naukę i zabawę. 

Zawsze aktywnie pracuje na zajęciach, pomaga 

słabszym. 

Przerwę międzylekcyjną zawsze traktuje jako czas 

odpoczynku, nie stwarza sytuacji niebezpiecznych. 

Utrzymywanie porządku Zawsze utrzymuje porządek wokół siebie, nie 

zaśmieca szkoły i jej otoczenia. 

 

 
5p 

Kultura osobista Zazwyczaj  kulturalnie   zwraca   się   do   kolegów   i 

pracowników szkoły, stosuje zwroty grzecznościowe, 

nigdy nie kłamie i nie używa wulgaryzmów. 



  Zazwyczaj dba o swój wygląd zewnętrzny, czystość  

i higienę osobistą. 

Zazwyczaj dba o bezpieczeństwo własne i innych. 

Uznawanie autorytetów W stosunku do kolegów, nauczycieli, pracowników 

szkoły i innych osób zazwyczaj jest taktowny, szanuje 

ich godność, uznaje autorytet. 

Obowiązkowość, 

stosunek do 

szkolnych 

dokładność, 

obowiązków 

Zazwyczaj aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

wzorowo wypełnia wszystkie powierzone mu 

obowiązki, 

zazwyczaj dokładnie i starannie odrabia zadania 

domowe. 

Zazwyczaj jest punktualny. 

Zazwyczaj godnie reprezentuje szkołę. 

Zaangażowanie i inicjatywa Zazwyczaj przejawia 

organizatorem. 

inicjatywę, jest dobrym  

Kontakty koleżeńskie, 

funkcjonowanie  dziecka 

w środowisku szkolnym 

Zazwyczaj łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, 

zgodnie  z   nimi   współdziała,   przestrzega   norm  i 

zasad funkcjonujących w grupie. 

Poszanowanie własności Zazwyczaj wykazuje troskę o pomoce, sprzęt, 

przybory szkolne, mienie należące do wszystkich. 

Zazwyczaj właściwie reaguje na złe zachowanie się 

innych uczniów w tym zakresie, nie przywłaszcza 

sobie cudzej własności. 

Słuchanie i wypełnianie poleceń Zazwyczaj wypełnia prośby i polecenia nauczyciela, 

umie o nich rozmawiać i wyjaśnić nieporozumienia. 

Ekonomiczne 

czasu 

wykorzystanie Zazwyczaj właściwie wykorzystuje czas 

przeznaczony na naukę i zabawę. 

Zazwyczaj aktywnie pracuje na zajęciach, pomaga 

słabszym. 

Przerwę międzylekcyjną zazwyczaj traktuje jako czas 

odpoczynku, nie stwarza sytuacji niebezpiecznych. 

Utrzymywanie porządku Zazwyczaj utrzymuje porządek wokół siebie, nie 

zaśmieca szkoły i jej otoczenia. 

 

4p 
Kultura osobista Często kulturalnie zwraca się  do kolegów 

i pracowników szkoły, stosuje  zwroty 

 



  grzecznościowe, nigdy nie kłamie i nie używa 

wulgaryzmów. 

Często dba o swój wygląd zewnętrzny, czystość      

i higienę osobistą. 

Często dba o bezpieczeństwo własne i innych. 

uznawanie autorytetów W stosunku do kolegów, nauczycieli, pracowników 

szkoły i innych osób często jest taktowny, szanuje 

ich godność, uznaje autorytet. 

Obowiązkowość, 

stosunek do 

szkolnych 

dokładność, 

obowiązków 

Często aktywnie uczestniczy w zajęciach, wzorowo 

wypełnia wszystkie powierzone mu obowiązki, 

Często dokładnie i starannie odrabia zadania 

domowe. 

Często jest punktualny. 

Często godnie reprezentuje szkołę. 

Zaangażowanie i inicjatywa Często przejawia inicjatywę, jest 

organizatorem. 

dobrym 

Kontakty koleżeńskie, 

funkcjonowanie  dziecka 

w środowisku szkolnym 

Często łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, 

zgodnie   z  nimi   współdziała,   przestrzega  norm  i 

zasad funkcjonujących w grupie. 

Poszanowanie własności Często wykazuje troskę o pomoce, sprzęt, przybory 

szkolne, mienie należące do wszystkich. 

Często właściwie reaguje na złe zachowanie się 

innych uczniów w tym zakresie, nie przywłaszcza 

sobie cudzej własności. 

Słuchanie i wypełnianie poleceń Często wypełnia prośby i polecenia nauczyciela, 

umie o nich rozmawiać i wyjaśnić nieporozumienia. 

Ekonomiczne 

czasu 

wykorzystanie Często właściwie wykorzystuje czas przeznaczony 

na naukę i zabawę. 

Często aktywnie pracuje na zajęciach, pomaga 

słabszym. 

Przerwę międzylekcyjną często traktuje jako czas 

odpoczynku, nie stwarza sytuacji niebezpiecznych. 

Utrzymywanie porządku Często utrzymuje porządek wokół siebie, nie 

zaśmieca szkoły i jej otoczenia. 

 

3p 
Kultura osobista Czasami kulturalnie zwraca się  do 

i pracowników szkoły, stosuje 

kolegów 

zwroty 



  grzecznościowe, czasami nie kłamie i nie używa 

wulgaryzmów. 

Czasami dba o swój wygląd zewnętrzny, czystość 

i higienę osobistą. 

Czasami dba o bezpieczeństwo własne i innych. 

Uznawanie autorytetów W stosunku do kolegów, nauczycieli, pracowników 

szkoły i innych osób czasami jest taktowny, szanuje 

ich godność, uznaje autorytet. 

Obowiązkowość, dokładność, 

stosunek do obowiązków szkolnych 

Czasami aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

wzorowo wypełnia wszystkie powierzone mu 

obowiązki, 

Czasami dokładnie i starannie odrabia zadania 

domowe. 

Czasami jest punktualny. 

Czasami godnie reprezentuje szkołę. 

Zaangażowanie i inicjatywa Czasami przejawia inicjatywę, jest dobrym 

organizatorem. 

Kontakty koleżeńskie, 

funkcjonowanie  dziecka 

w środowisku szkolnym 

Czasami łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, 

zgodnie  z  nimi  współdziała,  przestrzega  norm   i 

zasad funkcjonujących w grupie. 

Poszanowanie własności Czasami wykazuje troskę o pomoce, sprzęt, 

przybory szkolne, mienie należące do wszystkich. 

Czasami właściwie reaguje na złe zachowanie się 

innych uczniów w tym zakresie, nie przywłaszcza 

sobie cudzej własności. 

Słuchanie i wypełnianie poleceń Czasami wypełnia prośby i polecenia nauczyciela, 

umie o nich rozmawiać i wyjaśnić nieporozumienia. 

Ekonomiczne wykorzystanie czasu Czasami właściwie wykorzystuje czas 

przeznaczony na naukę i zabawę. 

Czasami aktywnie pracuje na zajęciach, pomaga 

słabszym. 

Przerwę międzylekcyjną czasami traktuje jako czas 

odpoczynku, nie stwarza sytuacji niebezpiecznych. 

Utrzymywanie porządku Czasami utrzymuje porządek wokół siebie, nie 



  zaśmieca szkoły i jej otoczenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2p 

Kultura osobista Rzadko kulturalnie zwraca się          do     kolegów 

i pracowników szkoły, stosuje zwroty 

grzecznościowe, nigdy nie kłamie i nie używa 

wulgaryzmów. 

Rzadko dba o swój wygląd zewnętrzny, czystość   i 

higienę osobistą. 

Rzadko dba o bezpieczeństwo własne i innych. 

Uznawanie autorytetów W stosunku do kolegów, nauczycieli, pracowników 

szkoły i innych osób rzadko jest taktowny, szanuje 

ich godność, uznaje autorytet. 

Obowiązkowość, dokładność, 

stosunek do obowiązków szkolnych 

Rzadko aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

wzorowo wypełnia wszystkie powierzone mu 

obowiązki, 

Rzadko dokładnie i starannie odrabia zadania 

domowe. 

Rzadko jest punktualny. 

Rzadko godnie reprezentuje szkołę. 

Zaangażowanie i inicjatywa Rzadko przejawia inicjatywę, jest dobrym 

organizatorem. 

Kontakty koleżeńskie, 

funkcjonowanie  dziecka 

w środowisku szkolnym 

Rzadko łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, 

ma problemy ze zgodnym współdziałaniem, 

przestrzeganiem norm i  zasad  funkcjonujących  w 

grupie. 

Poszanowanie własności Rzadko  wykazuje troskę  o pomoce, sprzęt, 

przybory szkolne, mienie należące do wszystkich. 

Rzadko właściwie reaguje na złe zachowanie się 

innych uczniów w  tym zakresie. Bywa, że, 

przywłaszcza sobie cudzą własność. 

Słuchanie i wypełnianie poleceń Rzadko wypełnia prośby i polecenia nauczyciela, 

rzadko umie o nich rozmawiać i wyjaśnić 

nieporozumienia. 

Ekonomiczne wykorzystanie czasu Rzadko właściwie wykorzystuje czas 

przeznaczony na naukę i zabawę. 

Rzadko aktywnie pracuje na zajęciach, pomaga 

słabszym. 



  Przerwę międzylekcyjną rzadko traktuje jako czas 

odpoczynku. Bywa, że stwarza sytuacje 

niebezpieczne. 

Utrzymywanie porządku Rzadko utrzymuje porządek wokół siebie. Rzadko 

nie zaśmieca szkoły i jej otoczenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1p 

Kultura osobista Nigdy  kulturalnie  nie  zwraca  się  do  kolegów     

i pracowników szkoły, nie stosuje zwrotów 

grzecznościowych, kłamie i używa wulgaryzmów. 

Nigdy nie dba o swój wygląd zewnętrzny, czystość 

i higienę osobistą. 

Nigdy nie dba o bezpieczeństwo własne i innych. 

Uznawanie autorytetów W stosunku do kolegów, nauczycieli, pracowników 

szkoły i innych osób nigdy nie jest taktowny, nie 

szanuje ich godności, nie uznaje autorytetów. 

Obowiązkowość, dokładność, 

stosunek do obowiązków szkolnych 

Nigdy aktywnie nie uczestniczy w zajęciach, nie 

wypełnia powierzonych mu obowiązków, 

nigdy nie odrabia zadań domowych. 

Spóźnia się, opuszcza zajęcia szkolne bez 

usprawiedliwienia. 

Nigdy godnie nie reprezentuje szkoły. 

Zaangażowanie i inicjatywa Nigdy nie przejawia inicjatywy, nie jest dobrym 

organizatorem. 

Kontakty koleżeńskie, 

funkcjonowanie dziecka 

w środowisku szkolnym 

Nigdy      łatwo      nie      nawiązuje      kontaktów z 

rówieśnikami, nie potrafi zgodnie z nimi 

współdziałać, łamie zasady regulaminu 

uczniowskiego funkcjonującego w grupie. 

Poszanowanie własności Nigdy nie wykazuje troski o pomoce, sprzęt, 

przybory szkolne, mienie należące do wszystkich. 

Nigdy nie reaguje na złe zachowanie się innych 

uczniów w tym zakresie, przywłaszcza sobie 

cudzą własność. 

Słuchanie i wypełnianie poleceń Nigdy nie wypełnia próśb i poleceń nauczyciela, nie 

umie o nich rozmawiać i wyjaśnić nieporozumienia. 

Ekonomiczne wykorzystanie czasu Nigdy właściwie  nie wykorzystuje czasu 

przeznaczonego na  naukę i zabawę.  Jest 



  agresywny w stosunku do kolegów w czasie przerw 

i lekcji. 

Nigdy aktywnie nie pracuje na zajęciach, nie 

pomaga słabszym. 

Przerwy międzylekcyjnej nigdy nie traktuje jako 

czasu odpoczynku, stwarza sytuacje 

niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu 

własnemu i innych. 

Utrzymywanie porządku Nigdy nie utrzymuje porządku wokół siebie, 

zaśmieca szkołę i jej otoczenie. 

 

8. Zachowanie ucznia w klasach I-III jest systematycznie obserwowane w ciągu całego roku 

szkolnego. Spostrzeżenia notowane są w dzienniku elektronicznym za pomocą punktów: 6p, 5p, 

4p, 3p, 2p,1p. 

9. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

10. Kryteria ocen z zachowania w klasach IV-VIII 

1) Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który: 

a) ma minimum 5 pochwał różnego typu; 

b) otrzymał co najwyżej jedną uwagę kategorii pierwszej, która została zrekompensowana 

dodatkową pochwałą. 

2) Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: 

a) ma minimum 3 pochwały różnego typu; 

b) otrzymał co najwyżej dwie uwagi kategorii pierwszej, które zostały zrekompensowane 

dwiema dodatkowymi pochwałami. 

3) Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który: 

a) nie ma żadnych pochwał; 

b) otrzymał trzy uwagi kategorii pierwszej, które zostały zrekompensowane trzema 

pochwałami. 

4) Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który: 

a) otrzymał uwagi tylko kategorii pierwszej lub drugiej; 

b) nie ma uwag kategorii trzeciej ani czwartej. 



5) Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który: 

a) ma uwagi kategorii trzeciej; 

b) nie ma uwag kategorii czwartej. 

6) Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który: 

a) ma uwagę kategorii czwartej. 

11. Kategorie uwag negatywnych: 

1) Uwagi kategorii pierwszej: 

a) spóźnia się na lekcje (do trzech spóźnień w semestrze); 

b) rozmawia na lekcji (jeden wpis); 

c) używa podczas lekcji telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych (jeden 

wpis); 

d) ubiór niezgodny ze statutem (do trzech braków); 

e) nie wywiązuje się z obowiązku dyżurnego (jeden wpis); 

f) nie spędza przerwy śniadaniowej z klasą (jeden wpis). 

 
 

2) Uwagi kategorii drugiej: 

a) często spóźnia się na lekcje (powyżej trzech spóźnień); 

b) rozmawia na lekcji (więcej niż jeden wpis); 

c) często nie ma odpowiedniego stroju szkolnego (powyżej trzech braków); 

d) nie wywiązuje się z obowiązku dyżurnego (więcej niż jeden wpis); 

e) nie spędza przerwy śniadaniowej z klasą (więcej niż jeden wpis); 

f) nie odnosi regularnie książek do biblioteki; 

g) brak stroju galowego (jeden raz); 

h) utrudnia prowadzenie lekcji (do trzech wpisów); 

i) Farbuje włosy, ma makijaż, ma pomalowane paznokcie lakierem innym niż bezbarwny; 

j) Zachowuje się niewłaściwie względem nauczycieli i innych pracowników szkoły (jeden 

raz); 

k) Plagiat (jeden raz); 

 
 

3) Uwagi kategorii trzeciej: 

a) palił papierosa lub e-papierosa (jeden raz); 

b) używa wulgaryzmów; 

c) ma nieusprawiedliwione godziny (mniej niż 50% wszystkich godzin); 

d) zachowuje się arogancko względem nauczycieli i innych pracowników szkoły (więcej 

niż jeden raz); 

e) utrudnia prowadzenie lekcji (powyżej trzech wpisów); 

f) umyślnie niszczy mienie prywatne i szkolne; 

g) samowolnie opuszcza teren szkoły; 



h) wdaje się w bójki; 

i) stosuje przemoc psychiczną; 

j) ubiera się ciągle niestosownie – ubiór niezgodny ze statutem; 

k) okłamuje nauczyciela; 

l) umieszcza niestosowne informacje na stronach internetowych; 

m) plagiat (więcej niż jeden raz); 

n) nie przestrzega obowiązujących regulaminów; 

o) wnosi na teren szkoły przedmioty, urządzenia mogące stanowić zagrożenie  dla 

zdrowia lub życia. 

 
4) Uwagi kategorii czwartej: 

a) pije, posiada, udostępnia lub rozpowszechnia alkohol; 

b) używa, posiada, udostępnia lub rozpowszechnia narkotyki, dopalacze lub inne środki 

psychoaktywne; 

c) pali, posiada, udostępnia lub rozpowszechnia papierosy/e-papierosy (więcej niż jeden 

raz); 

d) dopisuje oceny, fałszuje dokumenty (w formie papierowej lub elektronicznej); 

e) wchodzi w konflikt z prawem; 

f) naraża innych na utratę zdrowia i życia; 

g) wagaruje (powyżej 50% godzin nieusprawiedliwionych). 

 
 

12. Wykaz pochwał: 

1) udział w akademii (występ, organizacja); 

2) systematyczne uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, także poza szkołą; 

3) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych; 

4) udział w konkursach artystycznych; 

5) frekwencja powyżej 95%; 

6) praca w samorządzie szkolnym, samorządzie klasowym, radiowęźle, poczcie 

sztandarowym, sklepiku; 

7) organizacja imprez klasowych; 

8) pomoc w szatni, bibliotece; 

9) udział w akcjach charytatywnych; 

10) udział w akcjach ekologicznych; 

11) wykonanie dodatkowych prac na lekcje; 

12) praca na rzecz klasy (wykonanie gazetki, dbałość o estetykę klasy); 

13) praca na rzecz szkoły.; 

14) właściwa reakcja na wszelkie przejawy negatywnych zachowań. 

§ 77 



Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 
 

1. Uczeń, który z powodu dłuższej, ciągłej nieobecności nie uczestniczył w życiu szkoły, może 

starać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny zachowania, jeżeli zgłosi  wychowawcy 

taką chęć w terminie 2 dni od daty uzyskania informacji o proponowanej ocenie. 

2. Raz w ciągu cyklu nauki uczeń ma prawo, za zgodą wychowawcy i zgodnie z ustalonymi przez 

niego warunkami, zrekompensować 1 uwagę kategorii 2 lub kategorii 3. 

3. Możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana oceny zachowania nie przysługuje uczniowi, 

któremu zgodnie z kryteriami została wystawiona ocena naganna. 

§ 78 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia 

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła,     w miarę 

możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

§ 79 

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, przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, 

plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu 

egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

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

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności, nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz dla 



ucznia realizującego, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki, 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez 

dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 

szkołą przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie 

przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

12. W skład komisji wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą oraz jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

ucznia. 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" lub „nieklasyfikowana". 

§ 80 

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

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

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

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

poprawkowego. 

§ 81 

Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych. 

1. Od przewidywanych ocen z poszczególnych przedmiotów uczeń może się odwołać. 

2. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z terminem ustalonym w statucie szkoły. 

3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień. 



4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby); 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

3) przystąpienie  do  wszystkich   przewidzianych   przez   nauczyciela   form   sprawdzianów i 

prac pisemnych; 

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż 

ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji 

indywidualnych. 

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do 

nauczyciela przedmiotu, w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od wpisu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej do dziennika elektronicznego. 

6. Nauczyciel sprawdza spełnienie wymogów ujętych w ust.3. 

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 3, nauczyciel przedmiotu 

wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 3 prośba ucznia 

zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej 

odrzucenia. 

9. Uczeń spełniający wszystkie warunki, najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu 

dodatkowego sprawdzianu, w formie ustalonej przez nauczyciela. 

10. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony 

na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 

11. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników 

sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

§ 82 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie od dnia ustalenia tej oceny, nie później 

jednak niż w ciągu 2 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wniosek powinien 

wskazywać, które przepisy prawa przy wystawianiu rocznych ocen zostały wystawione z 

naruszeniem prawa. 

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

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

powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 



3. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako 

przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 

z Dyrektorem Szkoły. 

5. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami w formie pisemnej. Sprawdzian 

przeprowadza się nie później niż do 5 dni od wniesienia zastrzeżenia. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej oraz ustala 

się roczną ocenę klasyfikacyjną. 

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

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

Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna i nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych,  która może być  zmieniona  w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

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

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

10. Z przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół. Do 

protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia 

i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik 

do arkusza ocen ucznia. 

11. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

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

później jednak niż w ciągu 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

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

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 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. 

13. W skład komisji wchodzą: 



1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

14. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie później niż do 5 dni od wniesienia 

zastrzeżenia. 

15. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

16. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

17. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza i zawiera: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną klasyfikacyjną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

§ 83 

1. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania 

ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Szkoły, który należy złożyć 

w sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach pracy sekretariatu. 

2. Dyrektor Szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie 

uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. Dokumentacja ta 

udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności Dyrektora Szkoły lub w obecności 

upoważnionego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela. 

3. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania 

ucznia odbywa się nie później niż 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie 

szkoły 

§ 84 

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

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

roku  szkolnym   lub   stanem   zdrowia   ucznia,   Rada   Pedagogiczna   może   postanowić   o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy 

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



zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

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

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie  w 

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

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

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne, 

pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach odrębnych. 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do 

klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

7. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat 

lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych 

najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

§ 85 

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

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy  przeprowadza się w formie  pisemnej  i  ustnej, z wyjątkiem egzaminu  z 

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

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 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 - jako egzaminujący; 

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

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne w tej lub innej szkole, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego 

w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z   przeprowadzonego   egzaminu   poprawkowego   sporządza   się   protokół   zawierający   w 

szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia 

oraz o wykonaniu przez niego zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 

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 następnego roku szkolnego. 

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

wyższej i powtarza klasę. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne 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 warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w 

klasie programowo wyższej. 

11. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w 

klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej 

oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty na zakończenie szkoły podstawowej. Obowiązek 

przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na zakończenie szkoły podstawowej nie dotyczy 

uczniów zwolnionych na podstawie odrębnych przepisów. 



§ 86 

1. Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty reguluje 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny 

klasyfikacyjne; 

3. Uczeń  kończy   szkołę   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. 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć. 

 


