
Rozdział 8 

Warunki i tryb oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 39 

 

Ocenianie uczniów 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia; 

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

wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli             

i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  

norm etycznych.  

5. 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 powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych 

wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

2) ustalanie kryteriów zachowania; 



3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której 

mowa w § 43, § 46, § 48, § 49. 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do 

dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów; 

8) Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 

postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

7. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 40 

 

1. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych)  

realizowana poprzez umożliwienie, w ciągu dwu tygodni od uzyskania oceny, wglądu 

do pracy oraz umotywowanie oceny w terminie uzgodnionym z nauczycielem uczącym; 

2) zasada częstotliwości i systematyczności – uczeń oceniany jest na bieżąco 

i systematycznie; 

3) ocena końcowa jest średnią ważoną ocen cząstkowych; 

4) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria 

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

5) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

6) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

7) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w 

oparciu o okresową ewaluację. 

 

 

 

§ 41 

 

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów: 



1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

     (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego 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. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich  

     rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oceniania oraz kryteriach zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazywane i udostępniane są: 

1) uczniom w formie ustnej na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych i lekcji wychowawczej 

- potwierdzone zapisem w dzienniku elektronicznym; 

2) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców we wrześniu – potwierdzenie                   

w formie protokołu z zebrania; 

3) w trakcie indywidualnych spotkań, godzin dostępności nauczycieli z rodzicami; 

4) w formie wydruku (Statut Szkoły) w bibliotece i gabinecie dyrektora szkoły – dostęp 

do informacji możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej; 

5) opublikowania informacji na stronie www szkoły (Statut Szkoły) - dostęp do informacji 

nieograniczony; 

4. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub 

       niepublicznej 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. 

5. W  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego 

nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

§ 42 

 

Rodzaje ocen szkolnych. 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku  



zkolnego, 

b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny 

końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone 

są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku 

nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów 

uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi 

ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej. 

 

§ 43 

 

Skala ocen z zajęć edukacyjnych. 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w ustala się w stopniach 

według skali: 

stopień celujący - 6 

stopień bardzo dobry - 5 

stopień dobry – 4 

stopień dostateczny – 3  

stopień dopuszczający- 2 

stopień niedostateczny- 1 

2. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe; 

b) uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych  

z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe); 

c) posiada wysoki, ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności  

techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub 

zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania  

w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c) stosuje  poprawny  język  i  styl  wypowiedzi,  sprawnie  posługuje  się obowiązującą 

w danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do 

wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 



a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej 

klasie na poziomie równym lub przekraczającym około 75%, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą  

nauczyciela, 

c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej 

dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, 

popełnia nieliczne usterki stylistyczne; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych (w 

zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania 

logiczne między treściami, 

b) rozwiązuje/wykonuje/typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności, posiada przeciętny zasób słownictwa, posługuje się stylem potocznym. 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach 

kształcenia wiadomości i umiejętności, bez rozumienia związków i uogólnień, 

b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza 

mechanicznie, popełnia liczne błędy językowe, ma ubogie słownictwo i trudności w 

formułowaniu myśli, 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową,  

a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 

b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu 

trudności, 

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy  

i umiejętności. 

3. 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% 

 

4. 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 

 

5. 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 

 

6. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym 

dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. 

7. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie przy stopniach 2,3,4,5 plusów (+) 

podwyższających ocenę oraz  minusów (-) obniżających ocenę. Nie stosuje się plusów  

i minusów przy ocenach 1 oraz 6. 

8. W ocenianiu bieżącym, w ocenie aktywności ucznia sumuje się w ocenę pozytywne znaki 

„+” i negatywne znaki „-”. Zgodnie z zasadami określonymi przez nauczyciela  

w Przedmiotowym Systemie Oceniania, ocena ta wpisywana jest do dziennika 

elektronicznego. 



9. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego 

wysiłku, stosuje się ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. 

Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia opatrzona jest komentarzem ustnym lub na 

piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy: 

1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby 

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

3) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 

4) wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien pracować dalej. 

10. Uczeń ma prawo dokonywać poprawy oceny bieżącej na zasadach określonych  

w przedmiotowych systemach oceniania. 

 

§ 44 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów: 

1) prace pisemne: 

a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres 

materiału; 

b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej                 

z trzech ostatnich tematów, może być niezapowiedziana, 

c) referaty, 

d) zadania domowe; 

2) wypowiedzi ustne: 

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, 

b) wystąpienia (prezentacje), 

3) sprawdziany praktyczne, 

4) projekty grupowe, 

5) wyniki pracy w grupach, 

6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace, np. modele, albumy, zielniki, 

prezentacje multimedialne, plakaty itp., 

7) aktywność poza lekcjami, np. udział w konkursach, zawodach, 

8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (prowadzenie zeszytu). 

2. Minimalna ilość ocen w semestrze uzależniona jest od ilości lekcji w tygodniu: 

a. jedna godzina tygodniowo - minimum 3 oceny 

b. dwie godziny tygodniowo - minimum 4 oceny 

c. trzy godziny tygodniowo - minimum 5 ocen 



d. cztery i więcej godziny tygodniowo - minimum 6 ocen 

3. 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. 

4. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być, bez szczególnie ważnych powodów, 

przekładane. 

5. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem nie 

później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po 

czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia  

w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na 

pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych 

nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu. 

6. Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej  

z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza, wpisując w rubrykę 

ocen „0”. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub 

powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „0” 

ocenę ndst. 

7. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny 

ndst. 

8. Ucieczka ucznia ze sprawdzianu lub kartkówki traktowana jest jako odmowa odpowiedzi 

w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst. 

9. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym: np – uczeń 

nieprzygotowany, bz – brak zadania, 0 – uczeń nie pisał pracy pisemnej. 

10. Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” (np) i/lub „brak zadania” (bz) 

bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane 

kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) i/lub brak zadania (bz) na 

początku lekcji. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

11. Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowanym do lekcji w ciągu semestru bez 

uzasadniania przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypadają minimum 2 godziny 

tygodniowo. Jeżeli na zajęcia edukacyjne przypada 1 godzina w tygodniu uczeń ma prawo 

zgłosić nieprzygotowanie raz w ciągu semestru. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza 

przed każdą lekcją. Nauczyciel wpisuje wówczas do zeszytu przedmiotowego 

”nieprzygotowany” i datę, a do dziennika lekcyjnego skrót „np”. Nieprzygotowanie, o 

którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki zeszytów z pracami 

domowymi. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji. Każde kolejne, 

ponad przysługujące ,„nieprzygotowanie” skutkuje otrzymaniem bieżącej oceny 

niedostatecznej. 

12. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany, a w jednym dniu nie więcej 

niż jeden sprawdzian. Przełożenie terminu z inicjatywy uczniów może spowodować, że w 

jednym dniu mogą odbyć się dwa sprawdziany. 

13. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów  

w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu 

prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz  

w okresach świąt, ferii. 



14. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez 

nauczycieli do końca danego roku szkolnego. 

15. Ocenę okresową ucznia wystawia się na podstawie co najmniej trzech sposobów 

sprawdzania osiągnięć. 

16. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej (co najmniej tygodniowej) 

usprawiedliwionej nieobecności. 

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

zachowania. 

18. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem w czasie obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów. 

19. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika 

lekcyjnego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów 

edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja 

dla rodziców (prawnych opiekunów) i powinny być podpisane przez rodziców (prawnych 

opiekunów). 

20. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie 

sprawdzania zawartości merytorycznej. 

21. Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową część 

materiału. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten sprawdzian  

w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

22. Prawo do ulg w pytaniu (tzw. szczęśliwy numerek) zostaje zawieszone dwa tygodnie przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady. 

23. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez zespoły 

przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.  

24. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący 

poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku 

szkolnego. 

 

§ 45 

 

System oceniania w klasach I-III  

1. W klasach I – III oceny: klasyfikacyjna: śródroczna i roczna są opisowe, z wyjątkiem  religii. 

Ocenie opisowej podlegają umiejętności uczniów w zakresie: edukacji matematycznej, 

edukacji polonistycznej, edukacji plastycznej, edukacji muzycznej, edukacji przyrodniczej, 

edukacji językowej, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, umiejętność czytania, 

pisania, liczenia.  

2. Ocenianie w klasach I-III ma na celu:  

1) wspieranie szkolnego rozwoju ucznia poprzez dostarczanie rzetelnej informacji                   

o jego szkolnych osiągnięciach;  

2) poznanie uczniów i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju;  



3) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie;  

4) doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od 

indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności;  

5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.  

3. Funkcje oceny w I etapie edukacyjnym:  

1) funkcję informacyjną - uwzględniającą wkład pracy ucznia;  

2) funkcję korekcyjną - uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń;  

3) funkcję motywacyjną - uwzględniającą możliwości ucznia.  

4. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia:  

1) Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia.  

2) Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie:  

a) edukacji polonistycznej;  

b) edukacji matematycznej;  

c) edukacji społeczno - przyrodniczej;  

d) edukacji plastyczno – technicznej;  

e) edukacji muzycznej;  

f) edukacji zdrowotnej;  

g) edukacji językowej;  

h) zajęć komputerowych.  

 

§ 46 

 

Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach I-III. 

1. W oddziałach I-III z zajęć edukacyjnych ustala się skalę ocen: 

6 p.- wspaniale, wybitnie, jesteś mistrzem; 

5 p.- bardzo dobrze, biegle opanowałeś materiał; 

4 p.- dobrze pracujesz, tylko tak dalej; 

      3 p.- popracuj nad daną umiejętnością; 

2  p.- pracuj więcej, wykonuj ćwiczenia wskazane przez nauczyciela;  

1 p.- nie opanowałeś danej umiejętności, potrzebujesz pomocy nauczyciela. 

2. W ocenie prac pisemnych punktowanych przyjęto skalę procentową: 

100%   -   6 p. 

99- 91% - 5 p. 

90- 75% - 4 p. 

74- 51% -  3 p. 



50- 31% - 2 p. 

30- 0% -   1 p. 

3. W klasach I-III bieżące oceny z religii/ etyki są wystawiane według skali ocen przyjętej  

w kl. IV- VIII. 

4. Półroczną i roczną ocenę opisową nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac 

ucznia, jego wypowiedzi. Wpisy do e-dziennika odzwierciedlają informacje wyrażone w 

stopniu, dotyczące: 

1) rozwoju intelektualnego, osiągnięć w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej 

i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: czytania (jego 

tempa, techniki i rozumienia), pisania (jego tempa, techniki, poprawności), mówienia i 

słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i 

opisywania składników przyrody; 

2) rozwoju społeczno-moralnego z uwzględnieniem zachowania wobec ludzi, siebie oraz 

zachowań wobec wytworów kultury; 

3) rozwoju fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem 

człowieka, postawa ciała, sprawność i zdrowie; 

5. Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie 

opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy 

tylko wskazań do dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne 

oraz do arkusza ocen. 

6. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej  

w zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą w e-dzienniku,  

w zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy). 

7. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy  

z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz  

w toku comiesięcznych konsultacji (zebrania, konsultacje). 

8.  Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się 

ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – 

VIII. 

9. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę: 

1) słowną; 

2) pisemną. 

10. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa 

wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinii wydanej przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną. 

 

§ 47 

 

Ocenianie zachowania 



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

i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  

i norm etycznych. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) ustalanie przez radę pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, 

ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

 

2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu; 

3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach 

w zachowaniu się ucznia. 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

5. 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 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej. 

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się 

według następującej skali: 

 

1) wzorowe – wz, 

2) bardzo dobre – bdb, 

3) dobre – db, 

4) poprawne – pop, 

5) nieodpowiednie – ndp, 

6) naganne – ng 

7. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne 

zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. 

Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne. 

8. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną, uwzględniającą 

opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli 

uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły. 



9. W ciągu semestru nauczyciele uczący ucznia i nieuczący w danej klasie, w tym także osoby 

pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych  

i negatywnych przejawach zachowania ucznia w dzienniku elektronicznym. Także inni 

pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia. 

10. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca 

klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy 

oraz opinii ocenianego ucznia. 

11. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 16. 

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

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia 

ustaloną ocenę. 

14. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

15. Na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca 

jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o 

przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

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

szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 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. 

17. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

4) pedagog; 

5) psycholog; 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 



7) przedstawiciel rady rodziców. 

18. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może 

być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 

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

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) wynik głosowania; 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

20. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 48 

 

Ocenianie zachowania w klasach I-III 

1. Ocena zachowania w klasach I - III wynika z rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz 

obserwacji codziennej uczniów. 

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

opisowymi. 

3. Zachowanie ucznia klas I- III ocenia się w obszarach: 

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) Dbanie o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych, 

3) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

4) Dbanie o honor i tradycje szkoły, 

5) Dbanie o piękno mowy ojczystej, 

6) Godne i kulturalne zachowanie się, 

7) Okazywanie szacunku innym osobom. 

4. Nauczyciele klas I- III oceniają zachowanie stosując następujące symbole: 

1) W - wspaniale 

2) D - dobrze, popracuj nad… 

 

3) N - nieodpowiednio, zwróć uwagę na… 

 

§ 49 

 

1. 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. 

2. 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 z statutem (do trzech braków). 

e) Nie wywiązuje się z obowiązku dyżurnego (jeden wpis). 

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

g) Nie wnosi w terminie opłat na stołówce (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 wnosi w terminie opłat w stołówce (więcej niż jeden wpis). 

g) Nie odnosi regularnie książek do biblioteki. 

h) Brak stroju galowego ( jeden raz). 

i) Utrudnia prowadzenie lekcji (do trzech wpisów). 

j) Farbuje włosy, ma makijaż, ma pomalowane paznokcie lakierem innym niż 

bezbarwny 

k) Zachowuje się niewłaściwie względem nauczycieli i innych pracowników szkoły 

(jeden raz). 

l) 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 z 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). 



3. 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. 

 

§ 50 

 

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 z zachowania oceny wyższej niż przewidywana, jeżeli 

zgłosi wychowawcy chęć starania się o ocenę z zachowania wyższą niż proponowana 

w terminie 2 dni od daty uzyskania informacji o 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 (§ 49). 

3. Możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana oceny z zachowania nie przysługuje 

uczniowi, któremu zgodnie z kryteriami została wystawiona ocena naganna. 

 

§ 51 

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna. 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do ferii zimowych, a okres drugi po 

feriach zimowych do zakończenia roku szkolnego. 



1) w sytuacji znaczącej dysproporcji w długości semestrów RP może ustalić inną, niż 

wynikająca z podziału w ust. 2, długość semestrów i związanego z tym terminu 

klasyfikacji. 

3. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną 

w niniejszym statucie. 

4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu 

pierwszego okresu. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wynikają ze średniej 

ważonej ocen cząstkowych 

6. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi 

wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną  

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

10. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych  

zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę  

może zostać zmieniona jedynie w trybie określonym w  § 47, ust.16 oraz    w § 57. 

11. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie 

ocena śródroczna staje się oceną roczną. 

12. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, 

ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

13. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim otrzymują 

z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

14. 14 dni przed konferencją klasyfikacyjną RP poszczególni nauczyciele są zobowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego  

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

15. 30 dni przed konferencją klasyfikacyjną zebraniem rady pedagogicznej poszczególni 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

o przewidywanej dla niego  niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

16. Informacje o przewidywanych ocenach są zamieszczane w dzienniku elektronicznym. 

 

§ 52 

 



Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo 

wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia zapewnia pomoc poprzez: zindywidualizowanie 

wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze i indywidualną pomoc nauczyciela. 

 

 

 

§ 53 

 

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. 

 

§ 54 

 

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa  

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady 

przeprowadzania sprawdzianu określa § 57 statutu szkoły. 

 

§ 55 

 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych. 

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

  zgodnie z terminem ustalonym w statucie szkoły. 

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

3. 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. 



4. 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.  

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

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

wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

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

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

jej odrzucenia. 

8. 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. 

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

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

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

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

 

§ 56 

 

Egzamin klasyfikacyjny. 

 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany 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. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

powodu określonej w ust. 1 absencji. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca 

przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia 

lub przyczynę braku usprawiedliwienia nieobecności. W przypadku braku zgody rady 

pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy 

szkoły. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą. 

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do 

egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć 



artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także 

oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć 

technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek 

szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora  

szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki poza szkołą. 

1) W skład komisji wchodzą: 

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11, uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorówrodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa 

w ust. 11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki 

egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15. 

17. Uczeń może przystąpić do egzaminów poprawkowych, jeżeli w wyniku rocznych 

egzaminów klasyfikacyjnych uzyskał max. dwie oceny niedostateczne. 

 

§ 57 



 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym. 

 

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 tych ocen. Zastrzeżenia mogą 

być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości  

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

danych zajęć edukacyjnych. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza powołana przez dyrektora komisja 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się  

z uczniem i jego rodzicami. 

4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

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

zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 2, 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 tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

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

poprawkowego. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, 

zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik 

do arkusza ocen ucznia. 

9. Do protokołu, o którym mowa w pkt 8, dołącza się pisemne prace ucznia 

 i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

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

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 



§ 58 

 

Egzamin poprawkowy. 

 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną  

z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy. 

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

z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego 

z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

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

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

 komisji. 

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na 

dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać 

wymaganiom edukacyjnym, określonym w Przedmiotowym Systemie Oceniania, 

określonym dla danego przedmiotu, według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, wobec 

którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania 

egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 

8. 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 egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład 

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

przez komisję. 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

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

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 



12. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji  

i powtarza klasę. 

13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

14. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 

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

        powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. 

15. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

 


