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ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

1.      Wewnątrzszkolny System Oceniania, zwany WSO reguluje zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów i 

sprawdzianów w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli. 

2. Ocenianie osiągnięć uczniów nie może być sprzeczne z prawem oświatowym, 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2007r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy  oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych                  (Dz.U.  Nr83 poz. 562) oraz niniejszego regulaminu. 

3. Warunki i sposoby organizowania nauki religii w szkołach publicznych określają 

odrębne przepisy. 

4. Treści z zakresu wychowania prorodzinnego regulują odrębne przepisy. 

 

§ 2 

1.       Ocenianie jest integralną częścią  procesu nauczania i uczenia się, warunkiem 

niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój 

ucznia. System oceniania wypływa z ogólnego systemu wartości szkoły, którego 

najistotniejszym elementem jest deklaracja solidnego przygotowania naszych uczniów 

do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie. 

2.       Osiągnięciu powyższego celu mają służyć działania na rzecz: 

1)      wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do uczenia się w szkole 

podstawowej, 

2)      zapoznania ze sposobami efektywnego uczenia się, 

3)      kształcenia uczniów otwartych, ciekawych świata, zdolnych do twórczego myślenia, 

łatwo przystosowujących się do zmian, 

4)      umacniania poczucia własnej wartości uczniów, 

5)      pomocy w odnalezieniu indywidualnej drogi rozwojowej, 

6)      uczenia pracy zespołowej, komunikacji, celowego działania, systematyczności, 

odpowiedzialności za efekty własnej pracy.  

 

§ 3 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1)      poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz           o postępach w tym zakresie, 

2)      pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

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

4)      dostarczanie rodzicom (prawym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

5)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 

2)      ustalenie  kryteriów oceniania zachowania, 

3)      bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, 

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5)      ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich 

poprawiania, 



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

klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zachowania. 

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

informacji o postępach trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu. 

 

§  4 

1.      Przyjmuje się zasadę, że główny ciężar informacyjny spoczywa na ocenianiu 

bieżącym. 

2.      Ocenianie śródroczne stanowi informację o osiągnięciach edukacyjnych oraz 

zachowaniu ucznia za miniony okres nauki. 

3.      Ocenianiu podlegają: 

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2)      zachowanie ucznia. 

4.      Oceny dokonują: 

1)      nauczyciele przedmiotów, 

2)      wychowawca klasy, 

3)      uczeń w formie samooceny. 

5.      Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na: 

1)      rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 

nauczania uwzględniających tę podstawę, 

2)      formułowaniu oceny.  

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia reprezentowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

 

§ 5 

      1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:  

1)      pierwsze półrocze kończy się z dniem 31 stycznia, drugie kończy się z dniem 

zakończenia zajęć szkolnych, zgodnie z organizacją roku szkolnego ogłoszoną 

przez Ministra Edukacji Narodowej,  

2)      klasyfikacja za pierwsze półrocze ma miejsce w ostatnim tygodniu stycznia, o 

ile nie koliduje to z terminem ferii zimowych ustalonych w organizacji roku 

szkolnego,  

3)      w sytuacji, gdy ferie zimowe ustalone są w terminie wyprzedzającym dzień 31 

stycznia, klasyfikacja za pierwsze półrocze odbywa się w ostatnim  tygodniu 

przed dniem rozpoczęcia ferii, 

4)       klasyfikacja za rok szkolny odbywa się w ostatnim tygodniu przed dniem 

rozpoczynającym wakacje, a w półroczu programowo najwyższym 

klasyfikowanie i promowanie uczniów  może być przeprowadzane  w ostatnich 

dwóch tygodniach nauki. 

2.Każde półrocze kończy się wystawieniem przez nauczycieli ocen śródrocznych lub 

rocznych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.  

 

§ 6  

1.      Nauczyciele i wychowawcy klas do końca września każdego roku szkolnego informują 

uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o: 



1)      wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, 

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3)       warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania ucznia, 

4)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej z zachowania. 

2.      Nauczyciele określają w szczególności: 

1) zakres treści programowych i kształcących umiejętności, 

2) kryteria ocen bieżących i semestralnych wg skali przyjętej przez szkołę, 

3) formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, 

3) zasady otrzymywania do wglądu prac pisemnych, 

4) sposoby i możliwości uzupełnienia braków  w przypadku usprawiedliwionej 

nieobecności ucznia w szkole lub uzyskania negatywnych wyników nauczania w ciągu 

semestru. 

3.     Szczegółowe wymagania programowe, kryteria ocen oraz częstotliwość i sposoby 

sprawdzania osiągnięć uczniów ustalają nauczyciele zajęć edukacyjnych stanowiące 

odrębną dokumentację przechowywaną i udostępnianą uczniom i ich rodzicom ( prawnym 

opiekunom)w bibliotece szkolnej lub sekretariacie szkoły. 

 

 § 7 

1. W szkole obowiązują śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne : 

1)      w klasach I-III : 

a)      z obowiązkowych zajęć edukacyjnych - oceny opisowe, 

b)      z religii – ocena wyrażona jest cyfrą. 

c)      z języka angielskiego i informatyki- ocena opisowa.  

  

2)       począwszy od klasy IV  oceny wg skali: 

a)      stopień celujący- 6,                        

b)      stopień bardzo dobry- 5,              

c)      stopień dobry- 4,                           

d)     stopień dostateczny- 3,                  

e)      stopień dopuszczający- 2,             

f)       stopień niedostateczny - 1. 

  

2.      Od klasy IV  zajęcia dodatkowe realizowane w formie modułu(np: edukacja 

ekologiczna, europejska) nie podlegają ocenie. Formą zaliczenia jest wpis „zaliczony” 

w dzienniku zajęć. 

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

opisowymi. 

4.      Począwszy od klasy IV śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania, 

według skali: 

  

a)      wzorowe, 

b)      bardzo dobre, 

c)      dobre, 

d)     poprawne, 

e)      nieodpowiednie, 

f)       naganne.    

 



ROZDZIAŁ I 

OCENIANIE W KLASACH I-III 

  

§  8 
  

 1.Poziom opanowania przez ucznia wymagań edukacyjnych wyraża się: 

1)      ocenami bieżącymi (cząstkowymi), podsumowującymi osiągnięcia edukacyjne 

dotyczące zrealizowanej części programu nauczania. 

2)      ocenami śródrocznymi lub rocznymi podsumowującymi osiągnięcia edukacyjne 

ucznia, przewidziane w programie nauczania na półrocze lub na koniec roku. 

szkolnego. 

 

§  9 
1. W klasach I-III przeprowadza się klasyfikację śródroczną oraz  roczną w formie oceny 

opisowej ustalonej na podstawie obserwacji ucznia, jego prac oraz 

zapisów                          w dzienniku lekcyjnym. 

1)      w bieżącej ocenie osiągnięć edukacyjnych stosuje się następujące oceny 

cząstkowe: 

a)      w dzienniku lekcyjnym z wszystkich zajęć edukacyjnych z zastrzeżeniem ppkt d: 

  

1.      wspaniale pracujesz       - W 

2.      bardzo ładnie pracujesz - B 

3.      dobrze pracujesz            - D 

4.      pracuj jeszcze więcej     - P 

5.      za mało pracujesz           -C 

6.      twoja praca nie przynosi efektów -E 

      

b)      w dzienniku lekcyjnym z zachowania: 

  

1.      jesteś wzorem pod każdym względem- A  

2.      reprezentujesz właściwą postawę-B 

3.      reprezentujesz właściwą postawę ,ale zdarzają ci się niedociągnięcia-C 

4.      brak właściwej postawy-D 

  

c)      na bieżąco w zeszycie ćwiczeń nauczyciel może oceniać i motywować ucznia uwagą 

opisową, znaczkami motywującymi, pieczątkami wg potrzeb programowych 

dostosowanych do poszczególnych bloków tematycznych i wewnętrznego systemu 

klasowego oraz cząstkową oceną cyfrową w skali przyjętej ogólnie przez całą szkołę,  

d)     w II półroczu klasy trzeciej nauczyciel może stosować w ocenianiu bieżącym 

równolegle z oceną  w formie liter, ocenę cyfrową w celu przygotowania ucznia do 

oceniania w II etapie kształcenia. 

e)      ocena z religii jest wyrażona cyfrą wg skali przyjętej dla klas IV-VI.  

f)       przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„. Znaki te są 

wyrazem docenienia przez nauczyciela uczynionego postępu ucznia, który jeszcze nie 

zaowocował w pełni. 

  

2. Na ocenę śródroczną i roczną składają się kryteria: 

  

1)      wspaniale pracuje- (W) oznacza, że uczeń zrobił bardzo duże postępy, osiąga 

doskonałe wyniki, w pełni opanował wiadomości i umiejętności w realizowanym 



programie nauczania, jest bardzo pracowity i systematyczny, wykazuje własną 

inicjatywę, pracuje ponad wymagania programowe, 

2)       bardzo ładnie pracuje-  (B) oznacza, że uczeń osiągnął bardzo dobre wyniki w 

nauce, nie ma przeszkód w opanowaniu ponadprogramowych treści kształcenia, jest 

aktywny w czasie lekcji, pracowity i systematyczny, 

3)        dobrze pracuje- (D) oznacza, że uczeń osiąga dobre wyniki nauce, popełnia drobne 

błędy przy wykonywaniu zadań, pracuje na ogół samodzielnie, podejmuje dodatkowe 

działania, opanował większość treści programowych, wykazuje aktywność na 

zajęciach,  

4)       powinien  pracować więcej – (P) oznacza, że uczeń popełnia błędy w wykonywaniu 

zadań, najczęściej wykonuje zadania pod okiem nauczyciela, ma trudności w 

opanowaniu programu, wykazuje niewielką aktywność na zajęciach, często nie 

wywiązuje się z powierzonych zadań    i obowiązków, niechętnie podejmuje 

dodatkowe działania, 

5)        za mało pracuje-  ( C ) oznacza, że uczeń wykonuje zadania wyłącznie przy pomocy 

nauczyciela, często popełnia błędy w zadaniach, ma trudności z opanowaniem 

podstawowych wiadomości, biernie uczestniczy w zajęciach, nie podejmuje 

dodatkowych działań oraz nie wywiązuje się z powierzonych zadań i obowiązków. 

6)      wymaga stałej systematycznej pracy-(E) uczeń osiąga wyniki poniżej wymagań, ma 

duże trudności w opanowaniu dalszych treści programowych i umiejętności.  

3.    Ocenie podlegają również : 

1)      aktywność i praca na lekcjach, 

2)      przygotowanie do zajęć, zaangażowanie i praca w grupach, 

3)      sumienne odrabianie zadań domowych 

4)      dokumentacja ucznia (zeszyty, prace, karty kontrolne) . 

4. Rodzice na zakończenie I półrocza otrzymują ocenę opisową. 

5.Na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo z oceną opisową. 

  

  

  

ROZDZIAŁ II 

OCENIANIE W KLASACH IV-VI 

 

 § 10 

1.      Oceny bieżące począwszy od klasy IV wyraża się w stopniach szkolnych i ustala się 

wg następującej skali: 

1) stopień celujący                – 6       (skrót - cel) 

2) stopień bardzo dobry        – 5       (skrót - bdb) 

3) stopień dobry                    – 4       (skrót - db) 

4) stopień dostateczny          – 3       (skrót - dost) 

5) stopień dopuszczający     – 2       (skrót - dop) 

6) stopień niedostateczny     – 1       (skrót - ndst) 

  

2. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„. Znaki te są 

wyrazem docenienia przez nauczyciela uczynionego postępu ucznia, który jeszcze nie 

zaowocował w pełni. 

 



§ 11 

 1.Zapis stopni szkolnych przez nauczycieli w dziennikach lekcyjnych odbywa 

się                          wg legendy: 

1)      prace pisemne – kolorem czerwonym 

2)      kartkówki – kolorem zielonym 

3)      formy ustne i pozostałe formy –kolorem niebieskim lub czarnym 

4)      nieobecności na pracy pisemnej zaznacza się symbolem „O” 

5)      nieprzygotowanie do zajęć można oznaczyć minusem „-
„
 lub „np.” 

6)      brak zadania domowego „ bz ”. 

 

§ 12 

1.Ustala się następujące ogólne wymagania edukacyjne: 

1)      wykraczające              (skrót –W) 

2)      dopełniające                (skrót –D) 

3)      rozszerzające               (skrót –R) 

4)      podstawowe                (skrót –P) 

5)      konieczne                   (skrót –K) 

  

2. Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie to:  

1) stopień celujący- wymagania wykraczające (W) obejmują wiadomości i umiejętności, 

które uważa się za: 

a)      znacznie wykraczające poza program nauczania, 

b)      stanowiące efekt samodzielnej  i twórczej pracy ucznia, 

c)      wynikające z indywidualnych zainteresowań, 

d)     zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych. 

  

2) stopień bardzo dobry- wymagania dopełniające (D)  obejmują pełny zakres 

wiadomości               i umiejętności określonych programem nauczania. Są to więc 

wiadomości i umiejętności, które uważa się za: 

a)      złożone, trudne, ważne do opanowania, 

b)      wymagające korzystania z różnych źródeł, 

c)      umożliwiające rozwiązywanie problemów, 

d)     pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym  

  

3) stopień dobry- wymagania rozszerzające ( R ) obejmują wiadomości i umiejętności, które 

uważa się za: 

a)      istotne w strukturze przedmiotu, 

b)      przydatne, ale nie są niezbędne do dalszego kontynuowania nauki 

c)      nie maja bezpośredniego zastosowania w życiu codziennym 

d)     są pogłębieniem i rozszerzeniem wiedzy i umiejętności wymaganych na poziomie 

podstawowym 

e)      użyteczne w działalności szkolnej i pozaszkolnej, 

f)        wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach 

typowych                          wg wzorów znanych z lekcji i z podręcznika. 

4) stopień dostateczny- wymagania podstawowe (P)  obejmują wiadomości i umiejętności, 

które, uważa się za: 

a)      najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu 

b)      konieczne do kontynuowania dalszej nauki 

c)      łatwe do opanowania przez wszystkich uczniów 

d)     o niewielkim stopniu złożoności,  a więc przystępne 



e)      często powtarzające się w programie nauczania 

f)       dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych 

g)      głównie proste, uniwersalne umiejętności, w podstawowym zakresie wiadomości 

  

5) stopień dopuszczający- wymagania konieczne (K)  obejmuje wiadomości i umiejętności, 

które uważa się za: 

a)      niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, 

b)      potrzebne w życiu, 

c)      wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności 

określonych                       w podstawach programowych, a także na opanowanie w 

znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych. 

  

6) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych, ma 

bardzo duże braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach, ma 

problemy                          z logicznym, samodzielnym myśleniem, wymaga stałej 

systematycznej pracy zarówno                          w szkole, jak i w domu.  

4. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie dla poszczególnych zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania opracowują nauczyciele prowadzący 

dane zajęcia w oparciu o podstawy programowe. 

   

  
§ 13 

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne 

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania. 

2.      Nauczyciel w wyjątkowych przypadkach dla ucznia ciężko doświadczonego przez los, 

za zgodą rady pedagogicznej, może ustalić indywidualne wymagania edukacyjne i 

zasady  oceniania z jednego lub więcej przedmiotów.  

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki i 

informatyki- należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego. W przypadku zwolnienia ucznia  z zajęć wychowania 

fizycznego                 w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

5. Decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor 

szkoły na podstawie prośby rodziców (prawnych opiekunów) oraz opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ III 

 
SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW I INFORMOWANIA O ICH 

WYNIKACH . 

 

§ 14 

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

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 

udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom( prawnym opiekunom). 

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

ustaloną ocenę w sposób przyjęty zwyczajowo. 

3.      Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora 

odpowiedź z uzasadnieniem  oceny ma formę pisemną. 
 

§ 15 

Ustala się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:  

1.      Formy ustne: 

1.      odpowiedzi (dialog, opis, streszczenie, opowiadanie) 

2.      wypowiedzi w klasie (aktywność) 

3.      recytacja  

2.      Formy pisemne: 

1.      dłuższe prace pisemne (praca klasowa, sprawdzian, test) 

2.      krótkie pisemne prace (kartkówki, zdania z lukami) 

3.      zadanie domowe 

4.      dyktando, 

5.      pisanie ze słuchu 

6.      prace dodatkowe (np. referat, opracowanie problemu, prowadzenie zeszytu) 

3.      Formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne. 

 

§ 16 

1.     Dłuższe prace pisemne (praca klasowa, sprawdzian, test) zwane dalej „pracami 

pisemnymi” obejmują swym zakresem większą partię zrealizowanego programu 

nauczania i muszą być ujęte w programie nauczania każdego nauczyciela 

2.      Prace te przeprowadzają nauczyciele wg następujących zasad: 

  

1)      nauczyciel powinien poinformować uczniów o celu, dacie, zakresie 

programowym             i formie planowanej pracy oraz normach wymagań i kryteriach 

oceniania, 

2)      termin pracy pisemnej powinien być podany do wiadomości uczniów przez 

nauczyciela co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem 

3)      każda praca pisemna musi być poprzedzona powtórzeniem i usystematyzowaniem 

partii programu nauczania objętej kontrolą 

4)      terminy prac pisemnych ustala nauczyciel tak, aby mogły one odbywać 

się                            w regularnych odstępach czasowych. Termin ostatniej pracy 

powinien być wyznaczony na trzy tygodnie przed klasyfikacją 

5)      nauczyciel zobowiązany jest zapisać ołówkiem do dziennika lekcyjnego termin 

planowanej pracy 

6)      w ciągu jednego tygodnia mogą się odbyć dla danego oddziału najwyżej dwie 

prace   pisemne, jednak nie więcej niż jedna w ciągu dnia, 



7)      w przypadku nieobecności ucznia podczas zapowiedzianej pracy pisemnej, nauczyciel 

uczący decyduje w jakiej formie i terminie uczeń ma obowiązek zaliczyć materiał 

objęty sprawdzianem, 

8)      krótkie pisemne prace „kartkówki” obejmują swym zakresem od jednego do trzech 

ostatnich tematów lekcyjnych i nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi. Prace te 

powinny być oceniane i dane do wglądu uczniom w terminie do tygodnia, 

9)      nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, uwzględniając specyfikę 

przedmiotu, szczegółowo określają formy, częstotliwość i zasady oceniania 

wybranych sposobów sprawdzania postępów uczniów w semestrze. 

 

§ 17 

1. Ocenione prace pisemne z poszczególnych zajęć edukacyjnych są dokumentacją 

pedagogiczną, którą nauczyciel obowiązany jest przechowywać w szkole przez okres 

dwóch lat.  

2.  

§ 18 

1.      Uczniowie mają prawo zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć, bez podania 

przyczyn, raz w semestrze. 

2.      Nieprzygotowanie uczeń zgłasza nauczycielowi na początku zajęć, podczas 

sprawdzania nieobecności. 

3.      Zgłoszenie nieprzygotowania nie może wpłynąć na ocenę klasyfikacyjną ucznia, ale 

nie zwalnia go z aktywnego udziału na zajęciach 

4.      Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje uczniom w przypadku 

zapowiedzianych form sprawdzania postępów oraz dodatkowych prac dobrowolnie 

podjętych przez uczniów. 

 

§  19 

1.      Uczniowie mający trudności w opanowaniu bieżącego materiału, mają 

szansę  uzupełnienia braków programowych w szkole poprzez: 

a)      pomoc koleżeńską zorganizowaną przez wychowawcę, 

b)      indywidualną pomoc nauczyciela podczas zajęć 

wyrównawczych                                            i zindywidualizowanych, 

c)      konsultacje z pedagogiem szkolnym, 

d)     doraźną pomoc w świetlicy szkolnej lub bibliotece. 

2.      Uczeń ma prawo do poprawy bieżącej oceny, jednak nie później niż do dwóch 

tygodni od dnia jej otrzymania. 

3.      Na prośbę ucznia, o którym mowa w ust.2, nauczyciel ustala indywidualnie z nim 

warunki poprawy oceny bieżącej oraz odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.  

 

§  20 

1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do jawnego, obiektywnego, 

celowego                              i systematycznego oceniania osiągnięć ucznia, zgodnie z 

ustalonymi zasadami. 

  

2. Rodzice są informowani o postępach swoich dzieci co najmniej trzy razy w roku 

szkolnym  na zebraniach ogólnych, a dodatkowo, indywidualnie wg potrzeb. 

  



3. Zebrana dokumentacja o postępach ucznia  w nauce udostępniana jest 

rodzicom                    w czasie zebrań śródrocznych i  spotkań indywidualnych. 

  

4. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach 

klasyfikacyjnych,                w terminie jednego tygodnia przed konferencją. 

  

5.  O grożącej ocenie niedostatecznej  nauczyciel informuje ucznia, a wychowawca 

rodziców (prawnych opiekunów) w terminie jednego miesiąca przed 

śródrocznym                  i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

Informację tę rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują w sposób przyjęty za 

zwyczajowy na zebraniach ogólnych lub gdy nie ma kontaktu z rodzicem – pisemnie. 

  

  

  

  

  

  

ROZDZIAŁ IV 

 ZASADY WYSTAWIANIA OCENY Z ZACHOWANIA 
 

§ 21 

1.       Śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: 

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2)      postępowanie zgodnie z dobrem społeczności,  

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; 

8)      przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 

  

2.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, począwszy od klasy IV ustala 

się według określonej skali: 

1)      wzorowe; 

2)      bardzo dobre; 

3)      dobre; 

4)      poprawne; 

5)      nieodpowiednie; 

6)      naganne 

  

 3.      W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne                   z zachowania są ocenami opisowymi.  

4.        Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

 

§ 22 

1. 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 przewidywanie rocznej oceny 

klasyfikacyjnej  zachowania.                     

2. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją podczas lekcji wychowawczej należy dokonać 

oceny zachowania uczniów za bieżący okres. 

3.      Po przypomnieniu kryteriów ocen z zachowania, propozycje oceny wystawiają: 

1)      sam uczeń; 

2)      zespół klasowy; 

3)      nauczyciel – wychowawca i po konsultacji z nauczycielami uczącymi w danej 

klasie. 

4. Ocenę z zachowania ucznia ostatecznie ustala wychowawca klasy.  

      5.   O ostatecznej ocenie uczeń dowiaduje się najpóźniej na tydzień przed konferencją 

klasyfikacyjną. 

  

  

§ 23 

1.        Zachowanie ucznia ocenia się kategoriami 1) do 7).Zadaniem nauczyciela jest 

wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które 

najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy, innych nauczycieli, 

uczniów      i/lub innych członków szkolnej społeczności. Suma punktów zamieniana jest 

na ocenę. 

2.        Kategorie  i kryteria punktów: 

1)     Frekwencja 

a.             100% frekwencji bez spóźnień (+5 pkt); 

b.           nie przynoszenie usprawiedliwień w wyznaczonym terminie (-1 pkt); 

c.           spóźnianie się na lekcje (-1 pkt); 

d.           nieusprawiedliwione godziny: 

1 – 5h (-1 pkt); 

6 – 14h (-3 pkt); 

15h i więcej (-5 pkt); 

e.            ucieczki z lekcji (-2 pkt); 

f.            wagary (-5 pkt); 

2)     Rozwój  własnych uzdolnień i zainteresowań 
a)        systematyczna praca w organizacjach szkolnych   (+1 pkt do +5 

pkt); 

b)        pomoc i udział w uroczystościach szkolnych   (+1 pkt do +5 pkt); 

c)         prowadzenie gazetki szkolnej   (+1 pkt do +5 pkt); 

d)       udział w konkursach i zawodach   (+1 pkt do +5 pkt); 

3)  Takt i kultura w stosunkach z ludźmi 
a)      wysoka kultura osobista  (+3 pkt); 

b)      używanie wulgarnych słów (-3 pkt); 

c)      niewłaściwe zachowanie w szatni, stołówce szkolnej i na świetlicy 

(-1 pkt); 

d)     lekceważący stosunek do pracowników szkoły (-1 pkt do –3 pkt); 

4)     Postawa moralna i społeczna 
a)      pozalekcyjna pomoc koleżeńska  (+1 pkt do +3 pkt); 

b)      właściwy ubiór  (+1 pkt); 

c)      nieodpowiedni ubiór (-1 pkt); 

d)     niszczenie mienia szkolnego, gazetek ściennych itp. (-1 

pkt                        do –3 pkt); 

e)      zaśmiecanie klasy szkoły (-1 pkt); 



f)       kłamstwa, oszustwa, obgadywanie, pomówienia, 

fałszerstwo,                   nie szanowanie cudzej własności (-1 pkt do 

–3 pkt); 

g)      kradzieże (-5 pkt); 

h)      wymuszenia (pieniędzy, rzeczy, żywności, itp.) (-5 pkt); 

i)        niewykonywanie poleceń nauczyciela (-1 pkt); 

5)     Sumienność i poczucie odpowiedzialności 
a)      sumienne pełnienie dyżurów klasowych (+1 pkt); 

b)      solidne wykonywanie obowiązków w radzie klasowej (+1 pkt do 

+3 pkt); 

c)      wykonywanie zadań na rzecz klasy (układ z wychowawcą) (+1 pkt 

do +3 pkt); 

d)     dbałość o klasopracownię (gazetki, wystawy, dopilnowanie 

zwierząt, ukwiecanie, itp.) (+1 pkt do +3 pkt); 

e)      regularne korzystanie z biblioteki szkolnej (np. zwrot książek w 

terminie) (+1 pkt); 

f)       brak obuwia zmiennego (-1 pkt); 

6)     Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
a)      wyjście poza teren szkoły bez pozwolenia (-1 pkt); 

b)      przestrzeganie planu zajęć (przebywanie na terenie szkoły 

przed                  i po lekcjach bez opieki) (-1 pkt); 

c)      stwarzanie sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu swojemu lub 

kolegów ( np. podkładanie nóg, bójki, wrzaski, „głupie” zabawy, 

bieganie) (-3 pkt do –5 pkt); 

d)     zorganizowana przemoc (-5 pkt); 

7)   Postawa wobec nałogów 
a)      palenie papierosów (-10 pkt); 

b)      picie alkoholu (-10 pkt); 

c)      narkotyki (-10 pkt); 

d)     inne pozytywne postawy ucznia nie przewidziane w kategoriach 

(+1pkt do +5 pkt) 

e)      inne negatywne postawy ucznia nie przewidziane w 

kategoriach              (-1 pkt do -5 pkt); 

3. Oceny wystawia się według następujących zasad: 

1) Za punkty wyjścia uznaje się kredyt 25 pkt, które uczeń otrzymuje na początku roku 

szkolnego. Jest on równoznaczny z oceną dobrą ze sprawowania. Od ucznia zależy ocena 

końcowa, ma on szanse na podwyższenie oceny nawet w sytuacji kilku „wpadek”. Może 

bardziej świadomie kierować swoim zachowaniem w szkole zachowując prawo do błędu. 

2) Liczba punktów uzyskanych na poszczególne oceny: 

a)      46 pkt i więcej pkt    - wzorowe  

b)      45 pkt – 36 pkt         -bardzo dobre 

c)      35 pkt – 21 pkt         -dobre 

d)     20 pkt – 11 pkt         -poprawne   

e)      10 pkt – 1 pkt           - nieodpowiednie 

f)       0 pkt i mniej             - naganne 

  

    3) Ocena może być obniżona o jeden lub dwa stopnie od oceny uzyskanej na podstawie 

punktacji z w/w kryteriów, kryteriów przypadku, kiedy uczeń: 

a)      kradnie; 

b)      wagaruje. 



  

  

  

    4) Kategorie i kryteria uwzględniają w szczególności: 

a)      Wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b)      Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności, dbałość o honor i tradycję szkoły; 

c)      Dbałość o piękno mowy ojczystej; 

d)     Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

e)      Okazywanie szacunku innym osobom; 

f)       Przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 

 5) Ustalenia końcowe: 

a)      Ocena z zachowania jest oceną jawną i obiektywną; 

b)      Na ocenę z zachowania nie mogą mieć wpływu oceny z przedmiotów 

nauczania                    i odwrotnie; 

c)      Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na promocję do klasy programowo 

wyższej lub ukończenie szkoły; 

d)     Przy ustaleniu oceny z zachowania należy brać pod uwagę wysiłek ucznia 

włożony            w wywiązywanie się ze swoich obowiązków; 

e)      Ocena z zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz 

respektowanie zasad współżycia społecznego w ogólnie przyjętych normach 

etycznych. 

 

  § 24 

1.      Warunki i tryb uzyskania  wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej             z zachowania: 

1)      uczeń i jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest niezgodna z ich oczekiwaniami, 

2)      tryb i terminy postępowania:  

a)      po otrzymaniu informacji o proponowanej ocenie z zachowania rodzice wnoszą 

podanie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły, po uprzedniej 

konsultacji                          z wychowawca klasy, w terminie dwóch dni, 

b)      dyrektor szkoły rozpatruje złożony wniosek nie później niż dwa dni przed rocznym 

posiedzeniem rady pedagogicznej,  

c)      dyrektor szkoły powołuje komisję (dyrektor, wychowawca, jeden nauczyciel 

uczący        w klasie), 

d)     komisja bierze pod uwagę opinie nauczycieli, pracowników szkoły uczniów danego 

oddziału, uzasadnienie zawarte we wniosku, poprawę zachowania w ostatnich 

tygodniach zajęć oraz to czy wyższa ocena mobilizuje ucznia do lepszego zachowania 

w przyszłości, 

e)      komisja ustala ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku 

równej liczy głosów decyduje głos przewodniczącego komisji, 

f)       dyrektor informuje pisemnie rodziców( prawnych opiekunów)  o podjętej decyzji. 

  

  

 

 

 

 

 

  



ROZDZIAŁ V 

ŚRÓDROCZNE I ROCZNE KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW 
 

§  25 

1.     Śródroczne i roczne klasyfikowanie polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

uczniów określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych 

2.      Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

§ 26 

1.      Ocena śródroczna i roczna jest oceną uwzględniającą całokształt pracy 

ucznia                     w danym okresie, na którą składa się: 

1)      poziom wiedzy i umiejętności ucznia, 

2)      wkład pracy ucznia, 

3)      możliwości intelektualne ucznia, 

4)      aktywność ucznia na zajęciach, 

5)      zaliczenie z wynikiem pozytywnym prac pisemnych. 

2. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej brane są pod uwagę poprawione przez 

ucznia oceny bieżące. 

3. Ocena śródroczna i roczna nie powinna być wyprowadzona drogą obliczania średniej 

arytmetycznej, lecz powinna wynikać z wnioskowania o kompetencjach ucznia na 

podstawie ocen cząstkowych, z uwzględnieniem wymagań programowych. 

4. Ocena śródroczna i roczna z wszystkich zajęć edukacyjnych, ujętych w szkolnym 

programie nauczania, wystawiona jest na podstawie co najmniej 3 ocen cząstkowych 

obejmujących różne formy sprawdzania osiągnięć ucznia. 

 

§ 27 

1.      Oceny śródroczne i roczne wystawiają nauczyciele poszczególnych zajęć 

edukacyjnych, najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem konferencji 

klasyfikacyjnej. 

2.      O przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych uczniowie zostają 

poinformowani przez nauczycieli na tydzień przed wyznaczonym terminem 

konferencji klasyfikacyjnej. 

 

§ 28 

1.      Uczeń ma prawo do poprawy oceny śródrocznej i rocznej jeżeli jest ona 

niezgodna            z jego oczekiwaniami. 

2.      Uczeń może otrzymać wyższą niż przewidziana śródroczną lub roczną ocenę 

klasyfikacyjną  z zajęć edukacyjnych, jeśli on lub jego rodzic (prawny opiekun) zgłosi 

ten fakt nauczycielowi  najpóźniej na dwa dni przed konferencją klasyfikacyjną. 

3.      Nauczyciel indywidualnie dla ucznia  ustala formę  i zakres zaliczenia części materiału, 

który pozwoli zweryfikować ocenę. 

4.      Ocena po weryfikacji nie może być niższa od zaproponowanej wcześniej przez 

nauczyciela. 

5.      Rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym zatwierdza ostatecznie wyniki 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej. 

 

§ 29 

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

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej ,szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę 

uzupełnienia braków udzielając pomocy określonej w par.19 pkt.1. 

2.  



§  30 

1. Uczeń klasy I - III może powtarzać klasę tylko w wyjątkowych 

przypadkach,                   na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną 

poradnię psychologiczno -pedagogiczną lub publiczną poradnię specjalistyczną oraz w 

porozumieniu                           z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

2. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej,                                z zastrzeżeniem §30 ,ust.1. 

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

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej. 

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

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

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

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

5.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych 

zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

6.  Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje 

promocji               do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 

34 ust. 12. 

7. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą 

składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 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 i przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego. 

8.  Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

9. Uczeń może być wyróżniony tytułem Najlepszego Absolwenta Szkoły,  jeżeli 

spełnia                                        warunki: 

1)      ma najwyższe średnie ocen w szkole, 

2)      reprezentuje szkołę i ma znaczące osiągnięcia w konkursach na terenie gminy, 

powiatu, województwa, Polski, 

3)      pracuje na rzecz szkoły lub środowiska, 

4)      stanowi wzór w zachowaniu dla innych uczniów. 

10.  Uczeń może być wyróżniony tytułem Najlepszego Sportowca Szkoły,  jeżeli 

ma:                                      

1)      znaczące osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatu, regionu, 

województwa                        lub w Polsce, 

2)      dobre wyniki w nauce, 

3)      zachowanie stanowiące wzór dla innych uczniów. 

  

  

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ V 

TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

  

§ 31 

  

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 (prawnych opiekunów) 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. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i 

ustnej,                               z zastrzeżeniem ust.6 

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii 

informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami(prawnymi opiekunami), nie później jednak niż na tydzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia ,o którym mowa w ust.2,3 i 4 pkt1, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora 

szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2, przeprowadza 

komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który  zezwolił na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą: 

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji 

2)      nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy 

10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.4 pkt 2, oraz jego 

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

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia 

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

– rodzice (prawni opiekunowie) ucznia 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1)      imiona i nazwiska członków komisji 

2)      termin egzaminu klasyfikacyjnego 

3)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne 

4)      wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny 



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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. Ocena egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 32,ust.1. 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 

  

§  32 

  

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona                    w wyniku egzaminu poprawkowego, zastrzeżeniem § 33, § 34, 

ust.1. 

  

  

ROZDZIAŁ  VI 

TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO 

  

§ 33 

  

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

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami w terminie 

do 7 dni po zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona  niezgodnie z przepisami 

dyrektor szkoły powołuje do ustalania tej oceny komisję, która: 

  

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

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

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

  

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów 

decyduje głos  komisji. 

  

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt 1, uzgadnia z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

  

4. W skład komisji  wchodzą: 

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

a)      dyrektor szkoły jako przewodniczący, 

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c)      dwóch nauczycieli danej lub innej szkoły tego samego typu, 

prowadzący takie same zajęcia edukacyjne, 

  

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a)      dyrektor szkoły jako przewodniczący, 

b)      wychowawca klasy, 

c)      wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne      w danej klasie, 



d)     pedagog szkolny, 

e)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f)       przedstawiciel rady rodziców. 

  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 1 lit. b może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub 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 oraz roczna 

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

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

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

egzaminu poprawkowego , z zastrzeżenie, § 19 ust. 1. 

  

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

  

1)      w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 

a)      skład komisji, 

b)      termin sprawdzianu, 

c)      zadania (pytania) sprawdzające, 

d)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę 

  

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a)      skład komisji, 

b)      termin posiedzenia komisji, 

c)      wynik głosowania, 

d)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół stanowi załącznik  do arkusza ocen ucznia. 

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

odpowiedziach ucznia. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 

sprawdzianu                         w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie, wyznaczonym, przez dyrektora szkoły 

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

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, w tym że termin 

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzania egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

  

  

ROZDZIAŁ VII 

TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO 

  

§ 34 

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

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna 



może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

2.      Do egzaminu poprawkowego może przystąpić uczeń, który w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego rocznego otrzymał ocenę niedostateczną. Egzamin przeprowadza się 

na pisemny wniosek złożony do dyrektora szkoły przez rodziców (prawnych 

opiekunów)ucznia. 

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

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

wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

1)      dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji; 

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – 

jako  członek komisji. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5,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 jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym 

że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły. 

7. Nauczyciel danego przedmiotu: 

1)      przygotowuje pytania do egzaminu , 

2)      podaje uczniowi zakres materiału objętego egzaminem. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający    w szczególności: 

1)      skład komisji; 

2)      termin egzaminu poprawkowego; 

3)      pytania egzaminacyjne; 

4)      wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. 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. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. 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. 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

ROZDZIAŁ VIII 

EGZAMIN ZEWNĘTRZNY 

  

§ 35  

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu 

opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą 

przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, 

określonych w odrębnych przepisach. 

2. Uczniowie przystępują do sprawdzianu w terminie podanym przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo 

przystąpić                 do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania 

sprawdzianu                          do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

5. Opinia, o której mowa w ust. 3, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno -

pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku 

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

uczniów przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III. 

6. Opinię, o której mowa w ust. 3, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają 

dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany sprawdzian. 

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

zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w 

warunkach                   i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

8. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu odpowiada 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

9. Za organizację i przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 

10. Sprawdzian trwa 60 minut, a dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 

może być wydłużony o 30 minut. 

11. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie 40 punktów. 

12. Wynik jaki uczeń osiągnął na sprawdzianie nie wpływa na ukończenie szkoły. 

13. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianu w szkole określą odrębne 

przepisy. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

ROZDZIAŁ IX  

  EWALUACJA 

  

§ 36 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania może być ewaluowany, wyniki ewaluacji posłużą 

do wprowadzenia poprawek w WSO. 

  

ROZDZIAŁ X  

  PRZEPISY KONCOWE 

  

§  37  

1. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela uczącego danego przedmiotu lub 

wychowawcy ocenę śródroczną lub roczną z danego przedmiotu lub zachowania może 

wystawić inny nauczyciel upoważniony przez dyrektora. 

  

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę 

Pedagogiczną. 

  

  

  
 



 

EWALUOWANE KRYTERIA PUNKTOWE Z ZACHOWANIA 15.09.2015r. 
2.     Kategorie  i kryteria punktów: 
1)   Frekwencja 

a.      100% frekwencji bez spóźnień (+5 pkt); 
b.      nieprzynoszenie usprawiedliwień w wyznaczonym terminie (-1 pkt); 
c.      jedno spóźnienie nieusprawiedliwione na lekcję (-1 pkt.)  
d.      nieusprawiedliwione godziny: 

1 – 5h (-3 pkt); 
powyżej 6 (-5 pkt); 

e.       ucieczka z lekcji (-5 pkt); 
f.       wagary - nieobecność nieusprawiedliwiona 2 dni (-10 pkt) 

2)   Rozwój  własnych uzdolnień i zainteresowań 
a)      systematyczna  praca  w  organizacjach  szkolnych  (+1  pkt  do  +5 pkt); 
b)     pomoc i udział w uroczystościach szkolnych   (+1 pkt do +5 pkt); 
c)     prowadzenie gazetki szkolnej   (+1 pkt do +5 pkt); 
d)    udział w konkursach i zawodach   (+1 pkt do +5 pkt) - udział +1 pkt  osiągnięcia od 

+3 do +5; 
e) udział w projektach edukacyjnych (+1 pkt. do 5 pkt.) 
f) systematyczny udział w kołach zainteresowań (+2 pkt.) 
g) rozwijanie swoich pasji i samorealizacja poza szkołą  (+3 do +5pkt.) 

3) Takt i kultura w stosunkach z ludźmi 
a)    wysoka kultura osobista  (+3 pkt); 
b)    używanie wulgarnych słów (-3 pkt); 
c)    niewłaściwe zachowanie w szatni, stołówce szkolnej i na świetlicy 
(-1 pkt); 
d)   lekceważący stosunek do pracowników szkoły (-1 pkt do –3 pkt); 
e)  życzliwy stosunek do rówieśników, nauczycieli, pracowników szkoły (+2 pkt.) 
f) właściwe zachowanie się w instytucjach kulturalno-oświatowych (- 3 pkt do +3 pkt.) 

4)   Postawa moralna i społeczna 
a)    pozalekcyjna pomoc koleżeńska  (+1 pkt do +3 pkt); 
b)    właściwy ubiór  (+1 pkt); 
c)    nieodpowiedni ubiór (-1 pkt); 
d)   niszczenie mienia szkolnego, gazetek ściennych itp.  
(-1pk do –3 pkt); 
e)    zaśmiecanie klasy szkoły (-1 pkt); 

f)    kłamstwa, oszustwa, obgadywanie, pomówienia, 
fałszerstwo, nieszanowanie cudzej własności (-1 pkt do 
–3 pkt); 
g)    kradzieże (-5 pkt); 
h)    wymuszenia (pieniędzy, rzeczy, żywności, itp.) (-5 pkt); 
i)     niewykonywanie poleceń nauczyciela (-1 pkt do - 3 pkt); 
j)  inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych (+3 pkt. do +5pkt) 
k) postawa fair play (+1 pkt do +3pkt.) 
l) nieodpowiedni do wieku wygląd (ekstrawagancka fryzura, farbowanie włosów, 
makijaż, malowanie paznokci) (- 3 pkt.) 

5)   Sumienność i poczucie odpowiedzialności 
a)    sumienne pełnienie dyżurów klasowych (+1 pkt); 
b)    solidne wykonywanie obowiązków w radzie klasowej (+1 pkt do 
+3 pkt); 
c)    wykonywanie zadań na rzecz klasy (układ z wychowawcą) (+1 pkt 
do +3 pkt); 



 

d)   dbałość o klasopracownię (gazetki, wystawy, dopilnowanie zwierząt, ukwiecanie, 
itp.) (+1 pkt do +3 pkt); 
e)    regularne korzystanie z biblioteki szkolnej (np. zwrot książek w 

terminie) (+1 pkt); 
f)    brak obuwia zmiennego (-1 pkt); 
g)   zbiórka surowców wtórnych  - za daną akcję (+2 pkt.) 
h)  używanie telefonu komórkowego lub  urządzeń multimedialnych  podczas lekcji (-5 
pkt.) 

6)   Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
a)    wyjście poza teren szkoły w czasie trwania zajęć dydaktycznych (-5 pkt); 
b)    przestrzeganie planu zajęć (przebywanie na terenie szkoły 
przed i po lekcjach bez opieki) (-1 pkt - -3 pkt.); 
c)    stwarzanie sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu swojemu lub kolegów ( np. 
podkładanie nóg, bójki, wrzaski, „głupie” zabawy, bieganie) (-3 pkt do –5 pkt); 
d)   zorganizowana przemoc (-5 pkt do -10 pkt); 
e) reagowanie na przejawy agresji (+1 do +3 pkt.) 
f) reagowanie na niebezpieczne zachowania innych (+1 do +3 pkt.) 
g) cyberprzemoc (-3 pkt.) 
h)  stosowanie się do regulaminów szkoły, netykiety (-2 pkt do + 2 pkt) 

7)   Postawa wobec nałogów 
a)    palenie papierosów (-10 pkt); 
b)    picie alkoholu (-10 pkt); 
c)    narkotyki (-10 pkt); 
d)   inne pozytywne postawy ucznia nie przewidziane w kategoriach 
(+1pkt do +5 pkt) 
e)    inne negatywne postawy ucznia nie przewidziane w kategoriach (-1 pkt do -5 pkt); 
f)  udział w programach profilaktycznych organizowanych w szkole (+ 3 pkt do + 5 pkt) 

 
3. Oceny wystawia się według następujących zasad: 
 
1)  Za  punkty  wyjścia  uznaje  się  kredyt  30  pkt.,  które  uczeń  otrzymuje  na  początku  
roku szkolnego. Jest on równoznaczny z oceną dobrą ze sprawowania. Od ucznia zależy 
ocena końcowa,  ma  on  szanse  na  podwyższenie  oceny nawet  w  sytuacji  kilku  
„wpadek”.  Może bardziej świadomie kierować swoim zachowaniem w szkole zachowując 
prawo do błędu. 
 

2) Liczba punktów uzyskanych na poszczególne oceny: 

a) 65pkt i więcej  wzorowe 

b) 64 pkt – 46 pkt  bardzo dobre 

c) 45 pkt – 26 pkt  dobre 

d) 25 pkt – 13 pkt  poprawne 

e) 12 pkt – 1 pkt  nieodpowiednie 

f) 0 pkt i mniej  naganne 

 

3) Jeżeli uczeń w jakiejkolwiek kategorii otrzymuje jednorazowo - 5 pkt nie może otrzymać 

oceny wzorowej na koniec semestru. 
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