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ROZDZIAŁ 1 

 

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE  

 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań 

koniecznych, nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnień  

o elementarnym stopniu trudności; 

2) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych; przy 

pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste zadania teoretyczne i praktyczne wymagające 

zastosowania podstawowych umiejętności; 

3) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych  

i podstawowych; potrafi wykonać proste zadania; w czasie lekcji wykazuje się 

zadowalającą aktywnością; 

4) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych, 

podstawowych i rozszerzających; umie samodzielnie wykonywać typowe zadania, 

natomiast zadania o większym stopniu trudności wykonuje pod kierunkiem nauczyciela; 

rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o stosunkowo niewielkiej skali trudności; jest 

aktywny na lekcji; 

5) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych, 

podstawowych, rozszerzających i dopełniających; samodzielnie rozwiązuje problemy  

i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się nabytymi umiejętnościami; 

rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności; wykazuje się aktywną postawą 

w czasie lekcji; 

6) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych, 

podstawowych, rozszerzających i dopełniających, opanował wszystkie umiejętności 

określone w podstawie programowej i spełnia wymagania określone na ocenę celującą. 
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2. Ustala się następujące wymagania wobec ucznia: 

1) Uczeń ma obowiązek: 

a. być przygotowanym na każdą lekcję z trzech ostatnich tematów oraz znać 

wiadomości, które nauczyciel wskaże jako niezbędne na każdej lekcji; 

b. prowadzenia i uzupełniania – w przypadku każdej nieobecności -  zeszytów 

przedmiotowych zgodnie z wymaganiami nauczycieli; 

c. odrabiania zadań domowych, również tych zaległych; 

d. przynoszenia na lekcje przyborów wymaganych przez nauczycieli; 

e. zgłaszania nauczycielowi nieprzygotowania i braków przed rozpoczęciem właściwej 

części zajęć (nie później niż po sprawdzeniu obecności). 

3. Ustala się wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne: 

1) Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą (2) obejmują następujące elementy treści 

nauczania: 

a) niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu (zajęć edukacyjnych), 

b) najłatwiejsze, najczęściej stosowane, 

c) praktyczne, potrzebne w życiu, 

d) niezbędne do uczenia się podstawowych wiadomości i opanowania podstawowych 

umiejętności. 

2) Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną (3) obejmują elementy treści nauczania: 

a) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu (zajęć edukacyjnych), 

b) łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego, 

c) o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, 

d) często powtarzające się w programie nauczania, 

e) dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

f) określone programem nauczania nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie 

programowej. 

3) Wymagania rozszerzające na ocenę dobrą (4) obejmują elementy treści: 

a) istotne w strukturze przedmiotu (zajęć edukacyjnych), 

b) mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczane do wymagań podstawowych, 

c) bardziej złożone i mniej typowe, częściowo hipotetyczne, 

d) przydatne, ale nie niezbędne na wyższych etapach kształcenia, 

e) użyteczne w szkole i w pozaszkolnej działalności, 

f) o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej. 

4) Wymagania dopełniające na ocenę bardzo dobrą (5) obejmują pełny zakres treści 

określonych programem nauczania. Są to treści: 

a) złożone, trudne i nietypowe, 

b) wyspecjalizowane, wymagające korzystania z różnych źródeł, 

c) umożliwiające rozwiązywanie problemów, 

d) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym. 

5) Wymagania wykraczające na stopień celujący obejmują treści: 

a) szczególnie złożone i oryginalne, 

b) twórcze naukowo, wysoko specjalistyczne, 

c) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości i umiejętności charakterystycznych dla 

danego przedmiotu. 

3.1 Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 3 dostosowuje się do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – 

terapeutycznym; 
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2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazująca na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinie lekarza o ograniczonych możliwościach wykonania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

4. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

5. W przypadku uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

o dysleksji, dysgrafii i dysortografii przy ocenie zadań i prac pisemnych, błędy wynikające 

z orzeczonych dysfunkcji nie rzutują na ocenę. 

6. Uczniom posiadającym opinie o wydłużonym czasie pracy wydłuża się czas prac pisemnych 

lub przewiduje się mniejszą ilość zadań. 

7. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

8. Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych, 

zgodnie z podstawą programową oraz ustalonymi ogólnymi kryteriami ocen, zawarte są  

w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 

9. Sprawdzian jest oceniany według następującej skali procentowej, jednakowej dla klas 4-8: 

 

0% - 30% - niedostateczny, 

31% - 50% - dopuszczający,  

51% - 70% - dostateczny,  

71% - 90% - dobry,  

91% - 99% - bardzo dobry, 

100% - celujący. 

 

 

ROZDZIAŁ 2 

 

FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

1. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów może odbywać się poprzez: 

1) wypowiedzi ustne – materiał z 3 ostatnich tematów, 

2) prace pisemne wykonywane w szkole: 
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a) kartkówka – dotyczy 3 ostatnich tematów, czas jej trwania – do 15 minut, 

b) sprawdzian – według specyfiki przedmiotu, czas jego trwania – do 45 minut, 

c) notatki, 

d) ćwiczenia, 

e) rozwiązywanie zadań przy tablicy, 

3) inne formy – wymagające od ucznia czynności określonych specyfiką przedmiotu 

nauczania, 

4) aktywność w zajęciach lekcyjnych, w pracy indywidualnej i grupowej, 

5) prace domowe: 

a) ćwiczenia, 

b) notatki, 

c) prace pisemne, 

d) niewerbalne wytwory pracy (np. albumy, słowniki, makiety, plakaty). 

2. Szczegółowe formy sprawdzania i oceniania osiągnięć dydaktycznych, wynikające ze specyfiki 

przedmiotu i jego wymiaru godzin, zawarte są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 

 

 

ROZDZIAŁ 3 

 

OCENIANIE BIEŻĄCE 

 

1. W jednym tygodniu mogą odbyć się najwyżej dwa sprawdziany w klasach I-VI, i trzy w 

klasach VII-VIII w danej klasie, lecz nie jednego dnia. 

2. Zmiana terminu sprawdzianu może odbyć się za zgodą nauczyciela na życzenie uczniów  

z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu punkt 1  nie obowiązuje. 

3. O terminie sprawdzianu uczniowie powiadamiani są z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

4. Terminy sprawdzianów  potwierdzane są wpisem w dzienniku elektronicznym. 

5. Sprawdziany powinny być sprawdzone i ocenione w ciągu 10 dni roboczych (efektywny czas 

zajęć edukacyjnych). Kartkówki i prace domowe - w ciągu 5  dni roboczych. 

6. Ocenianie bieżące jest systematyczne. Ustala się minimalną liczbę ocen z danego przedmiotu w 

jednym półroczu, w zależności od tygodniowej liczby godzin: 

1) 1 godzina tygodniowo – 3 oceny; 

2) 2 godziny tygodniowo – 5 ocen; 

3) 3 godziny tygodniowo – 7 ocen; 

4) 4 godziny tygodniowo – 9 ocen; 

5) 5 i więcej godzin tygodniowo – 11 ocen. 

7. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych 3 razy w półroczu dla 

przedmiotów, których tygodniowy wymiar wynosi 3 godziny i więcej, 2 razy w półroczu dla 

przedmiotów, których tygodniowy wymiar wynosi 2 godziny i 1 raz w półroczu dla 

przedmiotów, których tygodniowy wymiar wynosi 1 godzinę. 

8. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „- „ tylko w ocenach cząstkowych. 

9. Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianów. Sprawdziany uczniowie mogą poprawić w ciągu 

14 dni (termin uczeń ustala z nauczycielem). Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu 
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nieobecności, musi go napisać w ciągu 14 dni od powrotu do szkoły. Jeżeli nie napisze 

sprawdzianu w w/w terminie – otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

 

ROZDZIAŁ 4 

 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych w klasach 1-3 obejmuje 

następujące osiągnięcia ucznia: 

1) umiejętność czytania, 

2) umiejętność mówienia i słuchania, 

3) umiejętność pisania, 

4) umiejętności matematyczne, 

5) umiejętności społeczne, 

6) umiejętności przyrodnicze, 

7) umiejętności plastyczno - techniczne, 

8) umiejętności muzyczne, 

9) umiejętności fizyczno – ruchowe, 

10) umiejętności posługiwania się komputerem, 

11) umiejętności posługiwania się językiem obcym. 

2. W klasach 1-3 szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności  

z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane  

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

3. W klasach 1-3 stosowane jest wyłącznie ocenianie kształtujące, w którym stosuje się 

informację zwrotną. 

4. Klasyfikacja śródroczna i roczna począwszy od klasy czwartej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, w danym roku szkolnym, oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według następującej skali: 

 

OCENA SŁOWNIE SKALA 

celujący 6 

bardzo dobry 5 

dobry 4 

dostateczny 3 

dopuszczający 2 

niedostateczny 1 

 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w oparciu o wszystkie oceny bieżące. 

6. W przypadku długotrwałej nieobecności w pracy nauczyciela przedmiotu w okresie klasyfikacji 

śródrocznej i rocznej, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, na podstawie ocen bieżących 
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wpisanych do dziennika lekcyjnego, informacji zwrotnych wpisanych do dziennika lekcyjnego 

lub portfolio ucznia, ustala nauczyciel uczący w zastępstwie lub – jeśli nie jest to możliwe – 

wychowawca klasy, mając na uwadze dobro ucznia. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

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

zachowania. 

9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują 

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

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu 

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

celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

 

ROZDZIAŁ 5 

 

OCENA ZACHOWANIA 

 

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny z zajęć edukacyjnych, 

2) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

3) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

3. Jeżeli uczeń wejdzie w konflikt z prawem pomiędzy podaniem przewidywanej rocznej oceny 

zachowania a jej zatwierdzeniem przez radę pedagogiczną, wychowawca klasy może zmienić 

ocenę. O swojej decyzji wychowawca niezwłocznie pisemnie (w dzienniku elektronicznym) 

informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) i podaje uzasadnienie zmiany oceny 

zachowania. 

4. Jeżeli uczeń wejdzie w konflikt z prawem pomiędzy klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej a zakończeniem I półrocza lub rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

wychowawca może zmienić ocenę. Uzasadnienie zmiany oceny wychowawca podaje na 

nadzwyczajnym zebraniu rady pedagogicznej. Dyrektor szkoły niezwłocznie po 

nadzwyczajnym zebraniu rady pedagogicznej pisemnie (w dzienniku elektronicznym) informuje 

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o zmianie oceny zachowania i podaje 

uzasadnienie. 

5. Dokumentację dotyczącą oceny zachowania wychowawca klasy przechowuje do końca roku 

szkolnego tj. do 31 sierpnia. 

 

6. Procedury ustalania oceny zachowania ucznia. 

1) Ocena zachowania ucznia uwzględnia indywidualne predyspozycje każdego z nich oraz 

warunki środowiskowe. Kryteriów ustalania oceny zachowania nie należy stosować zbyt 

formalnie.  

2) Kryteria ocen zachowania, tryb, zasady jej ustalania zatwierdza Rada Pedagogiczna po 

uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. 
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3) Procedura oceniania zachowania może ulegać modyfikacjom po uzyskaniu akceptacji 

Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.  

4) Obowiązkiem nauczyciela wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców 

(prawnych opiekunów) ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania. Uczniów na 

zajęciach z wychowawcą, rodziców na pierwszym zebraniu. 

5) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z 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 publicznej poradni psychologiczno–

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Decyzję  

w tej sprawie podejmuje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.  

6) Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając 

opinię członków Rady Pedagogicznej, a także uczniów, którzy powinni wyrazić opinię 

o zachowaniu swoim i kolegów.  

7) Wychowawca klasy zobowiązany jest, w terminie 3 tygodni przed każdym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, do przygotowania tabeli,  

w której nauczyciele uczący zamieszczą punktację dla poszczególnych uczniów. 

Nauczyciele wpisują punkty wg następującej skali:  

 

Punkty Zachowanie Punkty Zachowanie 

0 naganne 3 dobre 

1 nieodpowiednie 4 bardzo dobre 

2 poprawne 5 wzorowe 

 

8) Na prośbę ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych wychowawca ma obowiązek 

uzasadnić ocenę z zachowania śródroczną i roczną. 

9) Rodzice/opiekunowie prawni ucznia mają prawo wnieść zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły odnośnie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.  

10) Wychowawca informuje o ustalonych ocenach z zachowania innych nauczycieli na 

posiedzeniu klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.  

11)  uchylony 

12) uchylony  

 

 

ROZDZIAŁ 6 

 

KRYTERIA USTALANIA OCENY ZACHOWANIA  

Kryteria oceny zachowania 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
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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. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając: 

1) samoocenę ucznia; 

2) opinie uczniów; 

3) opinie nauczycieli uczących danego ucznia; 

4) uwagi i pochwały odnotowane w dzienniku lekcyjnym; 

5) frekwencję; 

6) możliwość poprawy zachowania; 

7) poniższe kryteria. 

 

3. Ustala się następujące szczegółowe kryteria oceny zachowania: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) skrupulatnie przestrzega Statutu szkoły, 

b) bierze aktywny udział w wolontariacie / akcjach charytatywnych, 

c) wywiązuje się wzorowo ze wszystkich powierzonych mu zadań,  

d) z własnej inicjatywy podejmuje się pracy na rzecz innych, 

e) wywiązuje się z obowiązków ucznia w pełni wykorzystując swoje intelektualne 

możliwości, 

f) zachowuje się godnie w szkole i poza nią (wysoka kultura osobista), 

g) wnosi twórczy wkład w rozwój szkoły, 

h) inicjuje działania na rzecz szkoły i społeczności szkolnej, 

i) bierze udział konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych, 

j) okazuje szacunek innym osobom,  

k) jest uczciwy, przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,  

b) bierze aktywny udział w akcjach charytatywnych, 

a) usprawiedliwia nieobecności i przychodzi na zajęcia punktualnie, 

b) przestrzega Statutu szkoły, 

c) aktywnie realizuje powierzone mu zadania, 

d) zachowuje się godnie w szkole o poza nią, 

e) wywiązuje się z obowiązków ucznia, wykorzystując swoje intelektualne możliwości, 

f) okazuje szacunek innym osobom, jest uczciwy,  

g) zdecydowanie przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności, 

h) współpracuje z innymi uczniami w ramach pomocy koleżeńskiej, 

i) reprezentuje szkołę w środowisku. 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, 

b) bierze udział w akcjach charytatywnych, 
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c) przestrzega Statutu szkoły, 

d) wykonuje powierzone mu zadania, jednak nie zawsze w wyznaczonym terminie, 

e) zachowuje się godnie w szkole i poza nią, 

f) wywiązuje się z obowiązków ucznia, wykorzystując swoje intelektualne możliwości, 

g) okazuje szacunek innym osobom, jest uczciwy, 

h) przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) zachowuje się godnie w szkole i poza nią, 

b) wywiązuje się z obowiązków ucznia wykorzystując swoje intelektualne możliwości, 

c) okazuje szacunek innym osobom, jest uczciwy,  

d) przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności, 

e) sporadycznie nie spełnia wymaganych kryteriów na ocenę dobrą, ale właściwie 

reaguje na upomnienia nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych osób dorosłych. 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) niesystematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, 

b) nagminnie nie usprawiedliwia nieobecności, 

c) opuszcza niektóre wybrane przedmioty, często z własnej winy spóźnia się na zajęcia           

lekcyjne, 

d) lekceważy postanowienia Statutu szkoły, 

e) często nie wywiązuje się z obowiązków ucznia wskutek własnych zaniedbań, 

f) zdarza mu się zachowanie niegodne ucznia, 

g) często nie okazuje szacunku innym osobom, zdarzało mu się być agresywnym, 

wulgarnym, 

h) niszczy mienie szkoły, 

i) ulega nałogom. 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) nagminnie opuszcza zajęcia szkolne, 

b) drastycznie wykracza przeciwko Statutowi szkoły, 

c) odmawia wykonywania powierzonych mu zadań, 

d) nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia wskutek własnych zaniedbań, 

e) w szkole lub poza nią zachowuje się w sposób niegodny ucznia, 

f) stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu własnemu i kolegów, 

g) pali papierosy i pije alkohol na terenie szkoły lub podczas wycieczek szkolnych, 

h) używa lub rozprowadza narkotyki, dopalacze i inne szkodliwe środki, 

i) nagminnie nie okazuje szacunku innym osobom, jest agresywny i wulgarny, używa 

przemocy fizycznej i psychicznej, 

j) dokonuje kradzież na terenie szkoły, 

k) wyłudza pieniądze lub szantażuje, 

l) fałszuje podpisy lub dokumenty, 

ł) przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty (noże, petardy, zapałki, zapalniczki itp.), 

m) dewastuje mienie szkoły. 

4. Ocena wychowawcy klasy jest oceną podsumowującą, jawną. 
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ROZDZIAŁ 7 

 

ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW  

(PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O OCENACH 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) o postępach swoich dzieci informowani są w sposób 

bezpośredni podczas zebrań i konsultacji oraz w sposób pośredni poprzez wpis do dziennika 

elektronicznego. 

2. Na co najmniej miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

należy poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla 

ucznia niedostatecznej ocenie rocznej lub nieklasyfikowaniu: 

3. Zasady informowania uczniów i ich rodziców o rocznej ocenie klasyfikacyjnej i rocznej ocenie 

zachowania: 

1) w klasach 1-3 nauczyciel zamieszcza w dzienniku elektronicznym informację dotyczącą 

przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej oceny zachowania, nie 

później niż 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; 

2) w klasach 4-8 nauczyciele wpisują w dzienniku elektronicznym oceny przewidywane  

z zajęć edukacyjnych oraz wychowawcy - przewidywaną ocenę z zachowania, nie później 

niż 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; 

3) w przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela przewidywaną ocenę wpisuje wychowawca. 

 

 

ROZDZIAŁ 8 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE  

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od przewidywanej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jeżeli: 

1) uczeń poprawił wszystkie oceny ze sprawdzianów w wyznaczonym terminie; 

2) systematycznie wykonywał zadania domowe i pracował na lekcji. 

2. W terminie 3 dni od daty wpisania do dziennika elektronicznego przewidywanej oceny 

rodzic/opiekun ma prawo złożyć w formie pisemnej odwołanie do nauczyciela przedmiotu. 

3. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku rodzica/opiekuna w oparciu o udokumentowaną 

realizację obowiązku szkolnego ucznia z uwzględnieniem: 

1) frekwencji na zajęciach; 

2) systematyczności prowadzenia zeszytu przedmiotowego i/lub zeszytu ćwiczeń; 

3) systematyczności odrabiania prac domowych; 

4) analizę sprawdzianów wiedzy i umiejętności. 

4. Po dokonaniu analizy nauczyciel w ciągu 1 dnia pisemnie (w dzienniku elektronicznym) 

informuje o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Decyzja nauczyciela jest 

ostateczna w tym trybie postępowania. 



Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Bytyniu 

 

 11 

5. W przypadku decyzji pozytywnej nauczyciel pisemnie informuje ucznia i rodzica o: 

1) formie poprawy – pisemnej; 

2) zakresie materiału  - wszystkie prace pisemne sprawdzające wiedzę i umiejętności (prace 

klasowe, sprawdziany, testy), z których uczeń otrzymał ocenę niższą niż oczekiwana; 

3) terminie. 

6. Pytania sprawdzające układa nauczyciel uczący w konsultacji z innym nauczycielem 

przedmiotu.  

7. Stopień trudności sprawdzianów odpowiadać będzie wymaganiom edukacyjnym niezbędnym 

do uzyskana  oceny, o którą ubiega się uczeń. 

8. W przypadku braku poprawy przynajmniej jednej z wyznaczonych prac sprawdzających wiedzę 

i umiejętności uczeń nie poprawia kolejnych prac, jednocześnie traci możliwość poprawy oceny 

przewidywanej przez nauczyciela. 

9. W przypadku przedmiotów artystycznych  (muzyka, plastyka, technika, wychowanie fizyczne) 

zakres materiału ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę możliwości i predyspozycje 

ucznia. 

10. Ocena ustalona w wyniku procedury nie może być niższa od oceny wcześniej przewidywanej.  

11. Procedura winna zakończyć się na dzień przed radą klasyfikacyjną. 

12. O wyniku zakończenia procedury nauczyciel informuje rodzica pisemnie (w dzienniku 

elektronicznym). 

13. Procedura ubiegania się o ocenę wyższą nie dotyczy oceny celującej. 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE  

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH ZACHOWANIA 

 

1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od przewidywanej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. W terminie 3 dni od daty wpisania do dziennika elektronicznego przewidywanej oceny 

rodzic/opiekun ma prawo złożyć w formie pisemnej odwołanie do wychowawcy wraz z 

uzasadnieniem. 

3. Wychowawca dokonuje analizy wniosku rodzica/opiekuna w oparciu o dokumentację: 

1) samoocenę, 

2) oceny koleżeńskie; 

3) oceny nauczycieli; 

4) uwagi, pochwały; 

5) nowe informacje nt dziecka zawarte w odwołaniu, mogące wpłynąć na podwyższenie oceny. 

4. Po dokonaniu analizy wychowawca w ciągu 1 dnia pisemnie (w dzienniku elektronicznym) 

informuje o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, uzasadniając decyzję. 

5. Decyzja nauczyciela jest ostateczna w tym trybie postępowania. 
 

ROZDZIAŁ 9 

 

TRYB ODWOŁANIA OD ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ  
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1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

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

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi  trybu 

ustalania tej oceny.  

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalenia tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która: 

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

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęć edukacyjnych, 

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 musi się odbyć nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

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

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: dyrektor albo 

wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, dwóch nauczycieli prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjnej, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: dyrektor albo wicedyrektor szkoły 

jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora nauczyciel 

prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, psycholog, przedstawiciel 

samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców. 

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

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

przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne 

z danej lub innej szkoły tego samego typu. 

6. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu                    

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

i wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

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

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

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

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

poprawkowego. 

8a. Komisja, o której mowa w ust. 4 pkt. 2 ustala roczną ocenę klasyfikacyjna z zachowania w 

terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena ustalana jest w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

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

sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin posiedzenia 

komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

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

ucznia oraz informację o ocenie zadań praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 
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11. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie 

później niż do 31 sierpnia. 

 

ROZDZIAŁ 10 

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać: 

1) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, 

2) uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwoienj nieobecności, 

3) uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, 

4) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub jego rodzic (prawny 

opiekun)  powinien złożyć wniosek o egzamin klasyfikacyjny do dyrektora szkoły nie później 

niż do dnia klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej. 

4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

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

egzamin klasyfikacyjny. Wniosek musi zawierać opis przyczyny nieobecności powodującej 

niesklasyfikowanie. 

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej bądź 

nieusprawiedliwionej nieobecności, realizującego indywidualny program lub tok nauki, 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora 

szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

1) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

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

informatyki i wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zajęć 

praktycznych. 

2) Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

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

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

szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: 

dyrektor albo wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciele obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

1) Egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych takich jak: zajęć 

technicznych, techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć. 

2) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3) Uczniowi nie ustala się oceny zachowania. 

4) Egzamin musi odbyć się najpóźniej na tydzień przed rocznym zebraniem rady 

pedagogicznej. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) termin egzaminu klasyfikacyjnego oraz liczbę zajęć edukacyjnych, z których 

uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
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7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

8. Z przeprowadzanego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: imiona  

i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt 5 lub skład komisji, o której mowa pkt 6, termin 

egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu 

klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

ucznia oraz o ocenie zadań praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

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

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

szkoły. 

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub 

„nieklasyfikowana”. 

12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna lub 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

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

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

poprawkowego. 

 

ROZDZIAŁ 11 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wyniku rocznej klasyfikacji albo w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzaminu poprawkowego nie może zdawać uczeń, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której 

wchodzą: dyrektor albo wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne. 

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

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne z danej lub innej szkoły tego samego typu. 

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

zajęć dydaktyczno-wychowawczych i o terminie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

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

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

wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 

praktycznych. Uczeń uzyskuje ocenę zgodnie ze skalą procentową w Rozdziale 1, ust.9. 
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7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 

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

komisję. 

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

ucznia oraz o ocenie zadań praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora 

szkoły, nie później niż do końca września. 

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

z zastrzeżeniem pkt 11. 

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

danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego             

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, 

zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

 

ROZDZIAŁ 12 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W przypadkach nieobjętych Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania decyzje podejmuje 

dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

2. Traci moc Wewnątrzszkolny System Oceniania z dnia 28.10.2016 r. 

3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 

25 września 2017 roku i obowiązują od dnia 25.09.2017 r. 

 


