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Rozdział III 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 

§10 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 
 

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

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 
 

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

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego               

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 
 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

oraz postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

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

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

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych           

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

4) ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                     

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 
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5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach                

i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

 

§11 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) sposobach poprawiania ocen cząstkowych, 

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć 

edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista 

obecności, 

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach 

edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio 

– na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak                            

w podpunktach a) i b). 
 

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

ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie: 

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć 

edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista 

obecności. 
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3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę              

z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na 

nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami                

i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole. 
 

4. Opracowane wymagania edukacyjne oraz kryteria ocen z zachowania wywieszane są 

w klasopracowniach. 
 

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

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

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

sprostanie tym wymaganiom. 
 

6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, następuje także 

na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej 

poradni specjalistycznej. 
 

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

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
 

 

§12 

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

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

lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 
 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 
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4. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 3, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
 

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
 

 

§13 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz 

ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 
 

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 

programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, 

i  zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie 

określonym przez radę pedagogiczną przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rada pedagogiczna 

ustala termin klasyfikacji śródrocznej po zapoznaniu się z rozporządzeniem ministra właściwego 

do spraw oświaty określającego organizację roku szkolnego. 
 

4. Klasyfikacja roczna i śródroczna w klasach 1-3 szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu jednej rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 4, uwzględnia 

poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień. 
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6. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym w klasach 1-3 szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 
 

7. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

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

z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 

8. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym             

lub znacznym, począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,                           

z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego                 

na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 
 

9. Oceny klasyfikacyjne są efektem podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia, wystawiane 

są na podstawie ocen cząstkowych i nie wynikają ze średniej arytmetycznej tych ocen. 

10. Trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy                     

są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych       

i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej              

i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w formie informacji pisemnej, potwierdzonej 

własnoręcznym podpisem. 
 

11. Informację o zebraniach z rodzicami umieszcza się na tablicy informacyjnej szkoły,             

w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły. 

12. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu zwalnia szkołę z obowiązku 

poinformowania o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania    

w terminie wskazanym w statucie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć                

do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach. Wyjątek stanowi zawiadomienie          

o zagrożeniu ucznia brakiem promocji – o tym fakcie wychowawca jest zobowiązany powiadomić 

rodziców bez względu na ich nieobecność na zebraniu. 
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13. W ciągu tygodnia od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie, rodzic może zwrócić się 

z uzasadnioną prośbą pisemną do nauczyciela o jej podwyższenie: 

1) podwyższenie oceny odbywa się w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela           

w ciągu tygodnia od otrzymania prośby, 

2) sprawdzenie wiedzy i umiejętności odbywa się po zajęciach lekcyjnych. 
 

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

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

w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 
 

15. 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. 
 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

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

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
 

17. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych 

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego 

kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach. 
 

 

§14 

1. Oceny bieżące, a począwszy od klasy 4 śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6, 

2) stopień bardzo dobry – 5, 

3) stopień dobry – 4, 

4) stopień dostateczny – 3, 

5) stopień dopuszczający – 2, 

6) stopień niedostateczny – 1. 
 

2. W powyższej skali dopuszcza się stosowanie plusów („+”, podwyższenie oceny) i minusów     

(„- ”, obniżenie oceny) w ocenach bieżących. 
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3. W klasach 1-3 śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 

opisowymi. 
 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
 

5. O wynikach pisemnego sprawdzianu wiedzy uczeń jest informowany w terminie do dwóch 

tygodni, chyba, że w tym okresie nie odbywają się zajęcia z przyczyn niezależnych                    

od nauczyciela. 
 

6. Oceny w dzienniku powinny być opisane tak, aby było wiadomo, za co uczeń je otrzymał. 
 

7. Uczeń i jego rodzice mają prawo do uzasadnienia wystawionej przez nauczyciela oceny 

cząstkowej, śródrocznej i rocznej. 
 

8. Uczeń i jego rodzice mają prawo zapoznać się ze sprawdzonymi i ocenionymi pisemnymi 

pracami oraz inną dokumentacją dotyczącą oceniania ucznia. 
 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki w szczególności 

pod uwagę brany jest wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
 

10. W przypadku, gdy ponad 50% uczniów w klasie uzyska z pracy pisemnej ocenę 

niedostateczną, uczniowie mają prawo do pisemnej poprawy ocen. 
 

11. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 
 

12. W szkole stosuje się ocenianie kształtujące. 
 

13. Ocena kształtująca jest stosowana w procesie uczenia się na etapie poznawania nowych 

wiadomości, nabywania umiejętności i sprawdzania osiągnięć. Jest wyrażana w postaci informacji 

zwrotnej, opisowej, w formie ustnej lub pisemnej (bez oceny w stopniu). Może mieć formę 

samooceny lub oceny koleżeńskiej. Ocenie kształtującej mogą podlegać: wypowiedź ustna, 

kartkówka, sprawdzian, praca kontrolna i inne formy pracy ucznia. 
 

14. Nauczyciel przekazuje uczniowi informację zwrotną, która może zawierać: 

1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów jego pracy, 

2) wskazówki, co wymaga poprawienia, 

3) instrukcje, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę, 

4) określenie kierunku, w jakim uczeń powinien pracować dalej. 

 

§15 
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1. Śródroczna i roczna 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. 
 

2. W klasach 4-8 śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według 

następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 
 

3. W klasach 1-3 śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 
 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
 

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 poradni specjalistycznej. 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

7. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk 

zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa 

właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen 

zachowania uczniów w klasach 4-8:  
 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) przykładnie wypełnia obowiązki ucznia zawarte w statucie szkoły, 

b) zawsze jest przygotowany do zajęć, aktywnie w nich uczestniczy, podejmuje się zadań 

dodatkowych, 
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c) ma na bieżąco usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia, 

d) samodzielnie podejmuje różne inicjatywy wobec klasy, szkoły i środowiska, 

e) posiada osiągnięcia w wielu dziedzinach działalności pozalekcyjnej (np. w konkursach 

przedmiotowych, zawodach sportowych) w szkole i poza nią, 

f) szanuje symbole i tradycje szkoły, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

g) dba o piękno mowy ojczystej, nigdy nie używa wulgaryzmów, 

h) szanuje zdrowie i dba o bezpieczeństwo swoje oraz innych osób, 

i) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, cieszy się szczególnym zaufaniem w środowisku 

szkolnym, 

j) zawsze okazuje szacunek dorosłym i kolegom, 

k) przestrzega obowiązków ucznia w zakresie estetyki wyglądu, 
 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) sumiennie wypełnia obowiązki ucznia zawarte w statucie szkoły, 

b) jest zawsze przygotowany do zajęć, aktywnie w nich uczestniczy, 

c) wypełnia polecenia nauczycieli, 

d) ma na bieżąco usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia, 

e) w miarę możliwości włącza się do pracy na rzecz  klasy, szkoły i środowiska, 

f) szanuje symbole i tradycje szkoły, 

g) dba o piękno mowy ojczystej, nigdy nie używa wulgaryzmów, 

h) szanuje zdrowie i dba o bezpieczeństwo swoje oraz innych osób, 

i) zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią, dba o dobre imię szkoły, 

j) zawsze okazuje szacunek dorosłym i kolegom, 

k) przestrzega obowiązków ucznia w zakresie estetyki wyglądu, 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) nie lekceważy obowiązków szkolnych zawartych w statucie szkoły, 

b) zwykle wypełnia polecenia nauczyciela, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 

c) ma usprawiedliwione nieobecności i spóźnienia, 

d) w miarę możliwości włącza się do pracy na rzecz klasy i szkoły, 

e) szanuje symbole i tradycje szkoły, 

f) stara się dbać o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów, 

g) szanuje zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych, 

h) nie stwarza sytuacji konfliktowych, 

i) dba o dobre imię szkoły, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń, 

j) właściwie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów, innych osób, 

k) w większości przypadków przestrzega obowiązków ucznia w zakresie estetyki wyglądu, 
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4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) sporadycznie uchybia niektórym obowiązkom szkolnym, zawartym w statucie szkoły,     

a zastosowane środki zaradcze przyniosły oczekiwany rezultat, 

b) zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji, przeszkadzać w ich prowadzeniu,        

nie wypełniać poleceń nauczyciela, 

c) poprawnie zachowuje się w zespole klasowym, choć w życiu klasy i szkoły bierze udział 

w niewielkim stopniu, 

d) szanuje symbole i tradycje szkoły, 

e) stara się dbać o piękno mowy ojczystej i nie używać wulgaryzmów, 

f) swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia własnego i innych, 

g) jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń, 

h) zwykle właściwie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów i innych osób, 

i) często nie przestrzega obowiązków ucznia w zakresie estetyki wyglądu, 
 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) często nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, zawartych w statucie szkoły,              

a zastosowane środki zaradcze przyniosły krótkotrwały, oczekiwany rezultat, 

b) przeszkadza nauczycielom w prowadzeniu zajęć, lekceważy polecenia nauczycieli, 

a) spóźnia się na zajęcia i opuszcza je bez usprawiedliwienia, 

b) nie szanuje szkolnych symboli i tradycji, 

c) używa wulgarnego słownictwa, 

d) stwarza sytuacje konfliktowe, 

e) uchybia zasadom kultury osobistej, jest niekoleżeński, 

f) zdarza się, że arogancko odnosi się do innych osób, 

g) estetyka wyglądu budzi powszechne zastrzeżenia, 
 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) rażąco i ciągle uchybia obowiązkom szkolnym, zawartych w statucie szkoły i nie wykazuje 

chęci poprawy mimo zastosowanych środków zaradczych, 

b) przeszkadza nauczycielom w prowadzeniu zajęć, nie wykonuje poleceń nauczycieli, 

notorycznie spóźnia się na zajęcia, 

c) niszczy mienie szkolne lub cudzą własność, 

a) często stwarza sytuacje konfliktowe, 

b) wchodzi w konflikt z prawem w szkole lub poza nią, 

c) dopuszcza się wymuszeń, wyłudzeń, szantażu, zastraszania, kradzieży, pobić itp., 

d) nie szanuje symboli i tradycji szkoły, 
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e) często używa wulgarnego słownictwa, ma rażąco niski poziom kultury osobistej, 

f) wulgarnie i arogancko odnosi się do nauczycieli, kolegów i innych osób, 

g) estetyka wyglądu budzi powszechne zastrzeżenia. 
 

8. Uczeń, który otrzymał upomnienie wychowawcy klasy nie powinien mieć wyższej oceny       

z zachowania niż poprawna. 
 

9. Uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy klasy nie powinien mieć wyższej oceny  

z zachowania niż nieodpowiednia. 
 

10. Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora szkoły nie powinien mieć wyższej oceny 

z zachowania niż naganna. 
 

11. W przypadku znaczącej poprawy zachowania ucznia, który otrzymał upomnienie 

wychowawcy klasy, naganę wychowawcy klasy lub naganę dyrektora szkoły, wychowawca klasy 

może podwyższyć ocenę z zachowania  danemu uczniowi o stopień (w przypadku nagany 

dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej). 

§16 

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 rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,              

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie 

fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania. 
 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8. 
 

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

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
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9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się z rodzicami ucznia. 
 

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

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

dyrektora szkoły. 
 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych 

zajęć edukacyjnych. 
 

12. 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 inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, liczbę 

zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. W czasie 

egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia. 
 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 

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

ucznia. 
 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
 

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

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 
 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

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

egzaminu poprawkowego. 
 

19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 
 

 



30 listopada 2017 r. 
 

§17 

1. W celu zapewnienia systematycznej informacji o postępach edukacyjnych ucznia, a także     

dla umożliwienia komunikowania się rodziców ze wszystkimi nauczycielami: 

1) w szkole organizuje się (co najmniej 4 razy w roku) dyżury indywidualne dla rodziców. 
 

2. Na koniec I półrocza rodzice i uczniowie są pisemnie informowani o efektach osiągnięć 

edukacyjnych i zachowaniu w formie cenzurki. 
 

3. Cenzurka zawiera: 

1) logo szkoły, 

2) imię i nazwisko ucznia, 

3) klasę, 

4) rok szkolny, 

5) semestr, 

6) oceny (w klasach 1-3 oceny opisowe z zachowania i postępów w nauce, począwszy        

od klasy czwartej ocenę z zachowania i oceny z przedmiotów), 

7) osiągnięcia uczniów, 

8) podpis wychowawcy. 

4. Uczniowie, którzy wyróżniają się postępami w nauce, a od klasy czwartej uczniowie, którzy 

uzyskali z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75      

i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymują cenzurkę z adnotacją „cenzurka          

z wyróżnieniem”. Do cenzurki może być dołączony dodatkowy komentarz uzupełniający. 
 

§18 

1. Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

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

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

2. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 

która: 

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, 
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2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się           

z uczniem i jego rodzicami. 
 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze         

– jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

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

zajęcia edukacyjne. 
 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze        

– jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

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

klasie, 

d) pedagog, 

e) psycholog, jeżeli będzie zatrudniony w szkole, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) 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 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 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.  
 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
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a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

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. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
 

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

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

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, 

ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

 

§19 

1. Uczeń klasy 1-3 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 7. 
 

2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy 

klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia 

klasy 1 i 2 szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 
 

3. Począwszy od klasy 4, 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, z zastrzeżeniem ust. 4, 5. 
 

4. Począwszy od klasy 4, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 
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5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się    

do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,                         

w porozumieniu z rodzicami. 
 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej 

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

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 
 

7. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy 1-3 szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii 

rodziców ucznia. 
 

 

§ 20 

1. Począwszy od klasy 4, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną 

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 
 

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

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

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
 

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

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 
 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze  

– jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

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

komisji. 
 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 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. 
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6. 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. 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 

7. 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. 

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

wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9. 
 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz                  

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który     

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,                    

pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane są w klasie programowo 

wyższej zgodnie ze szkolnym planem nauczania. 
 

§ 21 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał                

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne    

i ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 
 

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym. 
 

3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę 

szkoły podstawowej. 
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§22 

1. Nauczyciel stosuje następujące formy oceniania: 

1) werbalne – odpowiedzi, wypowiedzi, czytanie tekstów, recytacja, śpiew, itp., 

2) pisemne – sprawdzenie wiedzy i umiejętności za pomocą różnych metod, 

3) sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne – dotyczą zajęć, podczas których uczy się, 

ćwiczy i kontroluje sprawność oraz umiejętności praktyczne ucznia. 
 

2. Sposoby oceniania: 

1) praca klasowa – zaplanowana w rozkładzie materiału forma sprawdzania osiągnięć, 

edukacyjnych ucznia, obejmująca określoną część programu nauczania podana               

do wiadomości uczniów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (uczniowie wpisują 

termin do zeszytu, a nauczyciel do dziennika elektronicznego); dany zespół klasowy     

nie może mieć więcej niż dwóch prac klasowych w ciągu tygodnia i nie więcej niż jedną 

w ciągu dnia; czas trwania: co najmniej 1 jednostka lekcyjna, 

2) sprawdzian – forma sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych ucznia niewymagająca 

wcześniejszego uprzedzenia uczniów obejmująca wiadomości i umiejętności z nie więcej 

niż trzech jednostek lekcyjnych; czas trwania: od 20 – 45 minut, 

3) kartkówka – niewymagająca wcześniejszego uprzedzenia uczniów forma sprawdzająca 

opanowanie treści materiału, który był realizowany na poprzedniej lekcji; czas trwania: 

do 15 minut, 

4) zadanie domowe – dodatkowa praca ucznia mająca na celu rozszerzenie i utrwalenie 

umiejętności i wiedzy ucznia, uzasadniona procesem dydaktycznym; czas przeznaczony 

na wykonanie obszernych prac, wymagających wcześniejszych przygotowań winien być 

odpowiednio zwiększony; zadań domowych w zasadzie nie zadaje się z piątku               

na poniedziałek oraz na okres ferii i przerw świątecznych, 

5) dyktando i pisanie tekstu ze słuchu – uczniowie nie muszą być wcześniej uprzedzeni          

o tej formie sprawdzenia umiejętności; czas trwania ustala nauczyciel, 

6) prace dodatkowe - inne prace wykonane przez ucznia, które mają na celu poszerzenie       

i utrwalenie umiejętności i wiedzy, wykonywane przez chętnych uczniów. 

 

 

 

 

 

 


