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___________________________________________________________________ 

(Załącznik nr 15 do statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie) 

 
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania 

 
§ 1 

Podstawa prawna 
 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych. (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r.). 

 
§ 2 

Cele i zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

 
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 lub efektów kształcenia    
określonych w podstawie programowej kształcenia oraz wymagań edukacyjnych wynikających  
z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania -  
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli 
oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  
i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 
 
5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  
     o postępach w tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił   

dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez  
ucznia  poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych     

zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,  
5) ustalanie rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach  
w  nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

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

 
 

§ 3 
Obowiązki nauczyciela w związku z ocenianiem 

 
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 
 
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne 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; 
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, wskazującą 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 opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii. 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 
śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  
z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 
 
4. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

 
 

§ 4 
Zwalnianie uczniów z niektórych zajęć obowiązkowych 

 
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych; 

1) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 
opinii. 

2) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 
ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

4) Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia 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,  
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z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

5) W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie  
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego 
orzeczenia. 

6) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" 
albo "zwolniona". 

 
 

§ 5 
Zasady oceniania uczniów klas I - III 

 
1. Szczegółowy przedmiotowy system oceniania uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej stanowi 
załącznik nr 15 a do statutu szkoły podstawowej.                                           

                                                            
 

& 6 
Zasady oceniania uczniów klas IV – VI 

 
1. Skala ocen przyjęta w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania: 

stopień celujący              —   6 
stopień bardzo dobry       —   5  
stopień dobry                  —  4  
stopień dostateczny         —  3  
stopień dopuszczający     —   2  
stopień niedostateczny     —  1  
Dopuszcza się możliwość stosowania  (+) i (-) przy odpowiedzi ustnej oraz (+) i (-) w ocenach 
cząstkowych ze sprawdzianów i kartkówek.  

 
2. Kryteria ocen (na poszczególne stopnie szkolne): 

1) Ocena „niedostateczny”—1—uczeń:  
a. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową lub 

programem nauczania; 
b. nie jest w stanie rozwiązać lub wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności; 
c. z powodu braków w posiadanych wiadomościach nie ma możliwości dalszego 

zdobywania wiedzy z tego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych. 
2) Ocena „dopuszczający”—2—uczeń:  

a. „próbuje” wykonać różne polecenia, prace, odpowiadać itp. „PRÓBUJE”, czyli pracuje 
na lekcji (lub w domu), ale wyniki jego działań wykazują liczne braki. Ponadto jest to 
praca w dużej mierze odtwórcza: zapisuje notatki, wnioski, argumenty itp. Wykonuje 
ćwiczenia z pomocą nauczyciela (ewentualnie innych uczniów); 

b. a jednocześnie potrafi zastosować posiadane wiadomości do rozwiązywania prostych 
zadań teoretycznych i praktycznych; 

c. spełnia wymagania konieczne, które dotyczą zapamiętania wiadomości objętych 
podstawą programową lub programem nauczania, pozwalające na przyswajanie  
dalszego materiału z danego przedmiotu. 

3) Ocena „dostateczny”—3—uczeń:  
a. „stara się” wykonać rozmaite zadania, wykonuje zatem pracę nie dość dobrze, 

niedokładnie, niewyczerpująco, nie umie zastosować wiedzy w sytuacjach 
nietypowych, popełnia wiele błędów;  

b. ale jednocześnie pracuje samodzielnie; 
c. spełnia wymagania podstawowe, które dotyczą zrozumienia wiadomości oraz 

opanowania umiejętności wykorzystywania poznanych pojęć ujętych w podstawach 
programowych lub programach nauczania; 

d. posiada wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne 
w życiu codziennym, absolutnie konieczne dla kontynuowania dalszej nauki. 

4) Ocena „dobry”—4—uczeń:  
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a. zna, rozpoznaje różne treści programowe, ale ich nie wyjaśnia, nie umie w pełni 
uargumentować i samodzielnie formułować wniosków, wypowiedzi nie wyczerpują 
w całości tematu; 

b. ale jednocześnie pracuje samodzielnie, rozwiązuje problemy, rozumie polecenia, 
wykonuje je na ogół poprawnie; 

c. posiada wiadomości i umiejętności średnio trudne do opanowania przez uczniów, 
które są niezbędne dla kontynuowania dalszej nauki i które mogą, ale nie muszą być 
użyteczne w życiu codziennym. 

5) Ocena „bardzo dobry”—5—uczeń:  
a. pracuje samodzielnie; 
b. wyczerpująco potrafi wyjaśnić różne problemy; 
c. dokonuje samodzielnej oceny omawianych zjawisk; 
d. a przy tym opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określany podstawą 

programową lub programem nauczania; 
e. posiada wiadomości i umiejętności trudne do opanowania przez uczniów, które nie 

mają bezpośredniego zastosowania w sytuacjach typowych. 
6) Ocena „celujący”—6—uczeń:  

a. posiadł wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej lub w programie  
nauczania przedmiotu na danym poziomie; 

b. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych oraz proponuje rozwiązania nietypowe. 

3. Postanowienia ogólne: 
1) Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów musi być dokumentowane w dzienniku lekcyjnym.  
2) O kryteriach na poszczególne oceny szkolne obowiązujące w szkole podstawowej, szkoła 

obligatoryjnie informuje uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) w trakcie zebrań 
z rodzicami oraz zajęć dydaktycznych.  

3) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  
4) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę. 
5) Prace pisemne uczniów są udostępniane uczniom i rodzicom. 
6) Termin poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu wynosi 1 tydzień od daty jej 

uzyskania.  
7) Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z kartkówki i wyraża chęć poprawienia jej, 

nauczyciel przedmiotu umożliwia poprawę tej oceny (pisemnie lub ustnie).  
8) Ustalając ocenę śródroczną lub roczną nauczyciele w pierwszej kolejności biorą pod uwagę 

oceny ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, kartkówek.  
9) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

 
4.Wymagania edukacyjne są podzielone na zakres podstawowy i ponadpodstawowy: 

1) Wymagania edukacyjne z zakresu podstawowego obejmują wiadomości i umiejętności, 
które można sklasyfikować jako bardzo łatwe i łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, 
bazowe, tj. niezbędne  w dalszej nauce, ułatwiające uczniowi uczenie się innych 
przedmiotów; interdyscyplinarne, pewne i wdrożone w praktyce. Za przyswojenie wiedzy 
i umiejętności z tego zakresu uczeń może otrzymać ocenę równoznaczną dostatecznej. 
Słabe opanowanie zakresu programu może być ocenione dopuszczająco, a nieopanowanie 
programowych wymagań — niedostatecznie; 

2) Wymagania z zakresu ponadpodstawowego obejmują wiadomości i umiejętności 
trudniejsze, takie, które rozszerzają podstawy przedmiotu, pogłębiają interdyscyplinarność 
lub swoistość, mają także charakter hipotez i są problematyczne. W zależności od stopnia 
opanowania wymagań z tego zakresu uczeń otrzymuje ocenę dobrą—jeśli jest potrzebne 
wsparcie i pomoc nauczyciela, albo bardzo dobrą—jeśli uczeń samodzielnie operuje 
zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który biegle 
posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 
praktycznych oraz proponuje rozwiązania nietypowe; 

3) Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów są dostępne dla każdego ucznia 
i jego rodziców u nauczyciela przedmiotu.  

 
5.Formy oceniania: 

1) Przyjmuje się następujące formy oceniania: 
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a. pytania ustne; 
b. formy pisemne i prace domowe; 
c. zadania praktyczne; 
d. obserwacja podczas pracy (aktywność); 

2) Pytania ustne: 
a. pytania powinny być sformułowane precyzyjnie i jasno, treść ich oraz sposób 

stawiania powinny zachęcać ucznia do odpowiedzi 
b. uczeń może być pytany: 

na początku lekcji z trzech ostatnich tematów; 
w trakcie lekcji—powtórzenia—z określonego działu; 
pod koniec lekcji—z aktualnie omawianego materiału. 

c. pytania powinny być zgodne z wymaganiami danego przedmiotu 
3) Formy pisemne i prace domowe: 

a. zgodne z wymaganiami danego przedmiotu 
b. możliwe do realizacji 

4) Sprawdziany, wypracowania, dyktanda, testy, kartkówki 
a. sprawdzian pisemny ma na celu sprawdzenie wiedzy w zakresie zrealizowanego 

i utrwalonego przedziału programowego; 
b. uczeń zna szczegółowy zakres materiału objętego sprawdzianem; 
c. nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o liczbie i czasie planowanych dużych 

sprawdzianów; 
d. liczba sprawdzianów w okresie jest proporcjonalna do ilości godzin w tygodniu: 

         1 - 2 godziny tygodniowo – minimum 1 sprawdzian, 
         3 - 5 godzin tygodniowo – minimum 2 sprawdziany 

e. sprawdzian jest zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, fakt ten 
odnotowuje się w dzienniku; 

f. dopuszcza się trzy duże sprawdziany w tygodniu (dla danej klasy), najwyżej jeden 
dziennie; 

g. krótkie sprawdziany (kartkówki) sprawdzają wiedzę i przygotowanie ucznia z trzech 
ostatnich tematów. Mogą one być realizowane w dowolnym terminie bez uprzedzenia; 

h. pisemne prace klasowe muszą być poprawione w terminie 2-tygodniowym i omówione 
na lekcji; 

i. oceny ze sprawdzianów należy wpisać na czerwono  do dziennika; 
j. uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzianu i ocenianych prac; 
k. przyjmuje się jednolity sposób oceniania testów przeprowadzanych w formie pisemnej 

i wprowadza się skalę %: 
0 — 30 %     — niedostateczny   
31 — 50 %   — dopuszczający 
51 — 70 %   — dostateczny   
71 — 90 %   — dobry 
91 — 95 % — bardzo dobry  
96 – 100% - celujący 

5) Analiza notatek w zeszycie: 
Podczas analizy notatek należy się kierować:   
a. systematycznością ich prowadzenia; 
b. kompletnością; 
c. estetyką; 
d. czytelnością; 
e. respektowaniem zasad ustalonych przez nauczyciela przedmiotu 

6) Zadania praktyczne: 
a. prace mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo  (inscenizacja, prezentacja 

referatu, realizacja projektu), 
b. oceniając prace ucznia bierzemy pod uwagę w pracach plastycznych 

zgodność z tematem 
poszukiwanie i porządkowanie informacji pochodzących z różnych źródeł. 
pomysłowość i oryginalność, 
estetykę, 

7) Aktywność uczniów: 
 Oceniając aktywność uwzględniamy: 
a. przygotowanie ucznia do lekcji (przybory, zeszyty, podręczniki); 
b. zainteresowanie tematem; 
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c. udział w zawodach, konkursach i turniejach; 
d. udział w dyskusji na lekcji; 
e. kreatywność na lekcji. 

 Ilość (+) i (-) proporcjonalna do ilości godzin w tygodniu: 
 1 - 3 godzin – 3 * (+) na ocenę bardzo dobrą, 3 * (-) na ocenę niedostateczną 
4 - 5 godzin – 5 * (+) na ocenę bardzo dobrą, 5 * (-) na ocenę niedostateczną. 

 
6. Nieprzygotowanie się do zajęć: 

2) Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji – proporcjonalnie do ilości godzin 
w tygodniu: 1 godzina – 1 nieprzygotowanie, 2 – 3 godziny – 2 nieprzygotowania, 4 – 5 
godzin – 3 nieprzygotowania. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia uczniów 
z aktywności na lekcji. Nieprzygotowanie obejmuje także zadania domowe.  

3) Uczniowie biorący udział w różnego typu zawodach i konkursach przedmiotowych mają 
prawo do zwolnienia z pytania na dzień przed konkursem, w dniu konkursu oraz w dniu 
następnym. 

4) Fakt nieprzygotowania uczeń winien zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć. 
5) Prawo do nieprzygotowania nie przysługuje w przypadku zapowiedzianych sprawdzianów 

pisemnych i ustnych. 
6) Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianów w przypadku oceny niedostatecznej  

w terminie do 1 tygodnia. 
7) Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w terminie ustalonym przez 

nauczyciela przedmiotu. 
8) W szczególnych przypadkach, przy długotrwałej chorobie – minimum 2 tygodnie, uczniowi 

przysługuje tzw. okres ochronny – 1 tydzień. 
 

7. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzim otrzymuje  

z danych zajęć edukacyjnych najwyższą, pozytywna roczną ocenę klasyfikacyjną. 

 
§ 7 

Ocena zachowania ucznia 

Postanowienia ogólne 

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

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  
i norm etycznych. 

2. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w oparciu o ustalenia ZWO. 
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także                 
o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej  
zachowania. 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu 
opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną           
i roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania. 

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły;      
3) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
4) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
5) okazywanie szacunku innym osobom; 
6) dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych osób. 

7. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 
1) wzorowe 
2) bardzo dobre 
3) dobre 
4) poprawne 
5) nieodpowiednie 
6) naganne 
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8. 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 publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej. 

9. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

11. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin 
klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

 

§ 8 

 Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia szkoły podstawowej 

 
1. Zgodnie z zapisem w programie wychowawczym szkoły w ocenianiu obowiązuje pierwszeństwo 

obowiązku przed prawami ucznia. Niniejszy system opiera się również na zasadzie nie stosowania 
„odpowiedzialności zbiorowej”. 

2. Przy ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą uczeń otrzymuje „awansem”   
na początku roku szkolnego (okresu) bez względu na to, jaką ocenę zachowania uzyskał 
w poprzednim roku szkolnym (okresie). 

3. Ustala się punktowy system oceniania ucznia; każdy uczeń na początku okresu otrzymuje 41 
punktów. Uczeń może starać się o pozyskanie dodatkowych punktów, może również stracić 
pozyskane. 

4.  Skala punktowa : 
> 61 pkt.                     -  wzorowe  
51 – 60 pkt.                 -  bardzo dobre 
41 - 50 pkt.                  -  dobre 
31 - 40 pkt.                  -  poprawne 
21- 30 pkt.                   -  nieodpowiednie 
< 20 pkt.                     -  naganne 

5. Szczegółowy opis punktacji – punkty dodatnie 
1) Udział w apelach i uroczystościach szkolnych w zależności od wkładu pracy:  

a. udział wynikający z  pracy w kółku muzycznym (śpiew) lub udział nie wymagający 
nauki tekstu na pamięć 2 pkt. 

b. apel przygotowywany przez klasę  - recytacja, inscenizacja itp. 3 pkt 
c. szczególnie duży wkład w przygotowanie apelu – autorskie przygotowanie tekstu, 

scenografii (duży wkład) – 6 pkt. 
2) Jednorazowy udział w uroczystościach pozaszkolnych i imprezach na rzecz środowiska 

(pisemne poświadczenie organizatora), reprezentowanie szkoły na zewnątrz – 4 pkt. 
3) Praca w samorządzie klasowym – do 4 pkt, w przypadku niewywiązywania się z tej funkcji 

punktację obniżamy lub pozbawiamy danego ucznia danej funkcji przy aprobacie klasy.  
4) Praca w samorządzie uczniowskim – do 6 pkt. w przypadku niewywiązywania się z tej 

funkcji punktację obniżamy lub pozbawiamy danego ucznia danej funkcji przy aprobacie 
pozostałych członków Rady SU. 

5) Praca na rzecz klasy : 
a. Jednorazowe przygotowanie gazetki – 1 pkt. 
b. Systematyczne przygotowywanie gazetki (cały okres) – 4 pkt. 
c. Systematyczne podlewanie kwiatów (cały okres) – 2 pkt. 
d. Jednorazowy aktywny udział w przygotowaniach uroczystości klasowej (Mikołajki, 

Andrzejki itp.) – 2 pkt. 
e. Inne jednorazowe znaczące działania na rzecz klasy – 2 pkt.  

6) Udział w konkursach (o możliwości udziału w konkursie decyduje nauczyciel danego 
przedmiotu) 

a. Etap szkolny -  1 pkt. 
b. Etap gminny– 3 pkt 
c. Etap rejonowy – 4 pkt. 
d. Etap wojewódzki – 5 pkt 
e. Etap ogólnopolski – 6 pkt  
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f. Dodatkowe punkty za zdobycie wysokiego miejsca (1-5). Jeżeli jest to tylko konkurs 
szkolny: I miejsce – 3 pkt, II i III miejsce 2 pkt., IV i V – 1 pkt. 

g. Jeżeli jest to konkurs lub olimpiada etapowa to za zakwalifikowanie się do następnego 
etapu uczeń otrzymuje punkty za udział w następnym etapie. Od etapu gminnego 
otrzymuje punkty dodatkowo  za zajęte miejsce I – 5 pkt, miejsce II – 4 pkt., miejsce III 
- 3 pkt.  

h.  Punkty sumujemy (przykład: uczeń biorący udział w konkursie z historii na etapach 
szkolnym i gminnym, który zajął I miejsce na etapie gminnym otrzymuje: 1 + 3 + 5, 
czyli w sumie 9 punktów). 

7) Udział w zawodach sportowych poza szkołą – 1 pkt. 
a. II etap danych zawodów – 3 pkt 
b. III etap – 4 pkt. 
c. IV etap – 5 pkt.  
d. Dodatkowo za zdobyte miejsce: w zawodach indywidualnych począwszy od II etapu 

(za miejsce I – 3 pkt, II – 2 pkt., III 1 pkt); w zawodach zespołowych począwszy od II 
etapu (za miejsce I – 2 pkt, II – 1 pkt); III etap: I miejsce – 3 pkt, II – 2 pkt, III – 1 pkt; 
IV etap I – 4 pkt , II – 3 pkt , III – 2 pkt. 

8) Aktywna praca w kółkach zainteresowań (cały okres) – 2 pkt. 
9) Pomoc koleżeńska – systematyczna, przynosząca widoczne efekty (2-4 pkt.) 
10) Udział w akcjach i projektach edukacyjnych poza zajęciami szkolnymi, trwającymi dłuższy 

okres czasu, wymagającymi dużego nakładu pracy –  do 5 pkt (za całość). 
11) Aktywna praca w klubach sportowych, drużynach strażackich, ogniskach muzycznych 

potwierdzona pisemnie przez prowadzących. – 2 pkt. 
12) Bardzo wysoka frekwencja ponad 90% - 2 pkt. 
13) Prawidłowe zareagowanie w sytuacji trudnej, bójki, niszczenia mienia, zwrócenia uwagi na 

przypadki znęcania psychicznego wśród uczniów –  w zależności od wagi zdarzenia do 2 
pkt. 

14) Stosunek do obowiązków szkolnych – nienaganne wywiązywanie się z obowiązków 
szkolnych w ciągu całego semestru – 2 pkt. 

15) Wysoka kultura osobista – nienaganna kultura osobista w ciągu całego semestru, brak 
uwag                w dzienniku – 2 pkt. 

16) Pochwała w dzienniku klasowym z innych przyczyn niż wymienione – 2 pkt. 
6. Szczegółowy opis punktacji – punkty ujemne za złe zachowanie potwierdzone uwagami 

w dzienniku: 
1) Uwagi I kategorii (2 punkty za każdą uwagę) obejmują: 

a. przeszkadzanie w czasie lekcji (np. rozmowy) 
b. żucie gumy 
c. jedzenie w czasie lekcji 
d. jednorazowe niewypełnienie polecenia nauczyciela,  
e. spóźnienie się na lekcję z winy ucznia 
f. łamanie norm grzecznościowych,  
g. śmiecenie, celowe zabrudzenie ławki 
h. łamanie regulaminów pomieszczeń  
i. brak stroju apelowego 

4) Uwagi II kategorii (5 punktów za każdą uwagę) obejmują: 
a. potwierdzone kłamstwo, 
b. wulgarne słownictwo, 
c. używanie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, odtwarzaczy MP3 i 

MP4, dyktafonów oraz innego sprzętu telekomunikacyjnego, 
d. szczególnie rażące złe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
e. szczególnie rażące złe zachowanie wobec innych uczniów,  
f. niszczenie mienia szkoły i mienia innych uczniów - w tym pisanie po ławkach (punkty 

są częścią kary obok naprawy wyrządzonej szkody),  
g. każdorazowe samowolne wyjście poza teren szkoły, ucieczki z lekcji (wagary) 
h. niebezpieczne zabawy wynikające z bezmyślności stwarzające zagrożenie dla innych  
i. bierny udział w bójce 

3) Uwagi III kategorii (10 punktów za każdą uwagę) obejmują: 
a. potwierdzone przywłaszczenie mienia szkoły lub mienia innych uczniów, 
b. agresja słowna (długotrwałe wyśmiewanie innych z powodu wyglądu, stanu 

majątkowego, małych zdolności, dokuczanie innym) 
c. palenie papierosów  
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d. wyłudzanie pieniędzy  
e. znęcanie się nad uczniami, szczególnie młodszymi 
f. udział w bójce 

4) Uwagi IV kategorii obejmują: 
a. jednorazowe zdarzenie tego typu pociąga za sobą obniżenie zachowania do oceny 

nagannej 
b.  spowodowanie zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa 
c. udział w bójce powodującej znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub 

życia innych uczniów 
5) Godziny nieusprawiedliwione: 

a. Jeżeli uczeń ma nieusprawiedliwione dni lub godziny (z nieustalonych przyczyn innych 
niż potwierdzone wagary, czy samowolne opuszczenie szkoły) otrzymuje -2 pkt. za 
każdy dzień. 

b. Każdy uczeń ma obowiązek przynieść usprawiedliwienie w ciągu 2 tygodni od dnia 
przyjścia do szkoły.  

c. Jeżeli rodzice chcą zwolnić ucznia z części lekcji w danym dniu uczeń musi przynieść 
odpowiednie pisemne zwolnienie od rodziców w danym dniu rano i przedłożyć je 
wychowawcy lub nauczycielowi na danej lekcji, który odnotowuje ten fakt w dzienniku, 
jednocześnie usprawiedliwiając te godziny. W szczególnych przypadkach ostateczną 
decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 

d. W przypadkach szczególnych wymagających zwolnienia ucznia z dalszego udziału 
w zajęciach np. złe samopoczucie ucznia, nauczyciel zawiadamia o tym fakcie 
rodziców lub prawnych opiekunów, którzy odbierają osobiście dziecko  ze szkoły. 

6) Inne  
a. Przewiduje się możliwość wprowadzenia dodatkowych punktów karnych za 

niestosowanie się  do zasad i norm przyjętych w danej klasie (w ramach kontraktu 
klasowego) 

7. Przypadki szczególne: 
1) Przypadki wykluczające otrzymanie oceny wzorowej: 

a. Pięciokrotne otrzymanie uwagi kategorii I, trzykrotne otrzymanie uwagi kategorii II lub 
jednorazowe otrzymanie uwagi kategorii III lub IV. 

b. Duża liczba (powyżej 20%) nieobecności w szkole (nawet usprawiedliwionych) 
z przyczyn innych niż choroba (chorobę potwierdza zwolnienie lekarskie lub 
wielodniowe usprawiedliwienie od rodziców). 

2) Jeżeli uczeń nie ma uwag dotyczących złego zachowania, a jego punkty karne wynikają 
tylko  z braku usprawiedliwień nieobecności (z nieustalonych przyczyn innych niż wagary, 
czy samowolne opuszczenie szkoły) to jego ocena nie może być niższa niż poprawna. 

8. W przypadkach szczególnych (nie wymienionych wyżej) decyzję o przyznaniu punktów dodatnich 
lub ujemnych (obniżeniu lub podwyższeniu oceny) podejmuje po odpowiednim uzasadnieniu 
wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami uczącymi w danej klasie lub z dyrektorem 
szkoły. 

9. Przy ocenie rocznej bierzemy pod uwagę ocenę z I półrocza. 

 
 

& 9 
Zasady klasyfikowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 

 
1. Tryb klasyfikacji 

1) Przez klasyfikowanie uczniów należy rozumieć: 
a. podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, 
b. ustalenie ocen klasyfikacyjnych, 
c. ustalenie oceny z zachowania. 

2) Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwukrotnie w ciągu całego roku szkolnego:  
a. w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi – klasyfikacja śródroczna,  
b. w ostatnim tygodniu przed wakacjami (czerwiec) – klasyfikacja roczna. 

3) Klasyfikowanie roczne począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowani 
osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych 
w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania. 
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4) Na 2 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele                       
i wychowawcy zobowiązani są do wystawienia ocen, zapisu ich w dziennikach lekcyjnych            
i poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

5) Na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wychowawcy klas 
zobowiązani są w formie pisemnej poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 
opiekunów) o przewidywanym dla niego klasyfikacyjnym stopniu niedostatecznym.  

6) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna  może być 
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.  

7) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych. 

8) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo 
wyższej  ani na ukończenie szkoły. 

9) 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. 

 
2. Egzaminy klasyfikacyjne 

1) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej i rocznej) z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 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 nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 
wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny z jednego, dwóch lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych. 

4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 
indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza szkołą. 

5) Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu                
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 
powinien mieć formę zajęć praktycznych. 

6) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

7) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 
8) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza komisja,  
     w której skład wchodzą: 
     a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji; 
     b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
9) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w ust. 4 przeprowadza komisja, w której     

skład wchodzą: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący  

komisji; 
 b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest  

przeprowadzany ten egzamin; 
10) W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w 
art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka 
obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej 
szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji 
nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole,  
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

11) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w art. 16 ust. 8 oraz art. 20zh   
ust. 3 i 3a ustawy, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 
przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

12) Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 
rodzice ucznia.  

13) Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 
      a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
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      b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  
      c) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
      d) imię i nazwisko ucznia; 
      e) zadania egzaminacyjne; 
       f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
14) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych    

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły. 

16)  Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wyznaczonym terminie, nie otrzymuje promocji. 

17) Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę. 

18) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

 
                                                  

§ 10 
Zasady promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych 

 
1. Warunki promocji 

1) Uczeń szkoły podstawowej, począwszy od klasy IV otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej, jeżeli z wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 
planie nauczania otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne. ( z zastrzeżeniem § 10 ust.2 pkt 
12) 

2) Uczeń kończy szkołę podstawową: 
a. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (śródroczne) oceny 

klasyfikacyjne obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej i roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych 
otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne.  

b. jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzanego  
w ostatnim roku nauki szkolnej. 

3) Uczeń szkoły podstawowej, począwszy od klasy IV, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 4,75 oraz co najmniej bardzo 
dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo 
wyższej lub kończy z wyróżnieniem szkołę podstawową. 

4) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 
średniej ocen, o której mowa w pkt 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane 
z tych zajęć. 

5) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

6) Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 1 ust. 1, nie otrzymuje promocji 
i powtarza tę samą klasę.  

 

 
2. Egzaminy poprawkowe 

1) Uczeń, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, który w wyniku rocznej klasyfikacji 
otrzymał negatywną ocenę z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych, może przystąpić do  
egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 
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 powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 
letnich.  

4) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 



12 

 

a. dyrektor szkoły  albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora -  jako przewodniczący 
komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
5) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  
6) Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 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 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) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 

a. nazwę zajęć z których był przeprowadzony egzamin 
b. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
c. termin egzaminu poprawkowego, 
d. imię i nazwisko ucznia, 
e. zadania egzaminacyjne, 
f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia i  zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   

9) 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. 

10) Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna  
( art. 44n ust.7 UO) 

11) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę. 

12) Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może 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 
zajęcia te realizowane są w klasie programowo wyższej. 

 
 

§ 11 
Tryb odwoławczy 

 
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 zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie później jednak niż w terminie  2 dni roboczych 
od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna    
ocena klasyfikacyjna zachowania zostały 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, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala  roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 
 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia o którym mowa ust. 3 pkt 1 przeprowadza się  
w formie pisemnej i ustnej a z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 
informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego w formie zadań praktycznych. 
5. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami). Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż 
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

  6.  W skład komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji, 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
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3) nauczycieli prowadzący  takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,  
z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  
z dyrektorem tej szkoły. 

8. W skład komisji w  przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą: 
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako 

przewodniczący komisji,   
b. wychowawca klasy, 
c. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
d. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 
e. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 
f. przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
g. przedstawiciel rady rodziców. 

9. Komisja o której mowa w pkt 8 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie  
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 
komisji. 

10. 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 negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, która może być zmieniona  w wyniku egzaminu poprawkowego. Z tym, że 
termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego. 

11. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający  
        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w szczególności: 

a. Nazwę zajęć edukacyjnych, 
b. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
c. termin sprawdzianu, 
d. imię i nazwisko ucznia, 
e. zadania sprawdzające, 
f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania    
praktycznego. 

13. Z posiedzenia komisji o której mowa w pkt 8 sporządza się protokół zawierający  
       w szczególności: 

a. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 
b. Termin posiedzenia komisji, 
c. Imię i nazwisko ucznia, 
d. Wynik głosowania, 
e. Ustalona ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

14.  Protokoły o których mowa w pkt 11 i 13 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

 
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły w ustaleniu z uczniem i jego rodzicami. 

 
§ 12 

 
Warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania 

 
 
 

1. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania informuje uczniów wychowawca we wrześniu, na pierwszej godzinie 
do dyspozycji wychowawcy oraz rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. 

 
2. Przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń i jego rodzice są 

informowani na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną. Informację podaje wychowawca: 
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1) uczniom ustnie, 
2) rodzicom na piśmie, za potwierdzeniem otrzymania informacji, 
3) w szczególnych przypadkach wychowawca informuje rodziców o przewidywanej 

ocenie listownie za potwierdzeniem odbioru. 
3. Proponowana ocena zachowania nie jest oceną wiążącą tzn. może w okresie do ustalenia 

ostatecznej oceny śródrocznej i rocznej ( na 3 dni do posiedzenia klasyfikacyjnej rady 
pedagogicznej) ulec obniżeniu jak i podwyższeniu zgodnie z przyjętym systemem oceniania 
zachowania. 
Proponowana ocena zachowania może być o jeden stopień niższa jeżeli w tym czasie uczeń 
nagminnie łamie punkty regulaminu i zasady oceniania zachowania. Nagana dyrektora szkoły 
powoduje obniżenie oceny z zachowania o jeden stopień. 

4. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana śródroczna  
i roczna ocena zachowania: 

1)  uczeń lub jego rodzice w terminie 2 dni od otrzymania informacji, o której mowa w pkt. 2 
składają umotywowany wniosek do wychowawcy klasy o chęci uzyskania oceny wyższej niż 
przewidywana. 

2)  wychowawca w ciągu 2 dni pisemnie określa warunki konieczne do spełnienia przez ucznia  
w okresie do ustalenia ostatecznej oceny zachowania tj. na 3 dni przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem  rady pedagogicznej. 

Pod uwagę bierze się wówczas: 
a) Ustną opinię samorządu klasowego, 
b) Ustną opinię wyrażoną przez nauczycieli uczących w danej klasie, 
c) Opinię pedagoga szkolnego. 
d) Uczniowie, którzy w rażący sposób naruszają zapisy statutowe i ZSO mogą otrzymać wyższą 

niż przewidywana ocenę z zachowania po uzyskaniu pozytywnej, pisemnej opinii rady 
pedagogicznej i samorządu szkolnego. Za rażące uchybienia przeciw w/w dokumentom 
uważa się: 

e) Fałszowanie dokumentów szkolnych (usprawiedliwień, ocen), 
f) Celowe niszczenie i kradzież mienia szkolnego i prywatnego, 
g) Wszczynanie bójek, awantur, wyłudzanie pieniędzy, psychiczne i fizyczne znęcanie się nad 

innymi, 
h) Palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających 
i) Posiadanie, handel i używanie środków odurzających, 
j) Znieważanie innych uczniów, ich rodziców, pracowników szkoły i innych osób, 
k) Częste nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach lekcyjnych obowiązkowych  

i nadobowiązkowych (powyżej 12 pojedynczych godzin, bądź powyżej 4 pełnych dni). 
5. O ustalonych warunkach wychowawca informuje ucznia i jego rodziców oraz sporządza notatkę, 

która zawiera: 
1) termin przeprowadzenia rozmowy z samorządem szkolnym i nauczycielami oraz 

pedagogiem, 
2) uzasadnienie decyzji co do podwyższenia lub pozostawienia oceny zachowania, 
3) ustaloną ocenę ostateczną, 
4) podpis wychowawcy, danego ucznia i jego rodzica. 

6. Uczeń może uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana śródroczna lub roczna klasyfikacyjna ocena  
zachowania jeśli wypełni wszystkie warunki określone pisemnie przez wychowawcę. 

10. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych przez wychowawcę powoduje ustalenie oceny 
śródrocznej i rocznej zachowania takiej jak przewidywana. 

 

§ 13 
 Sposoby informowania Ucznia i Rodzica 

 
1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów) o Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania. 
2. Informacje o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach oraz o zachowaniu uczniów 

przekazywane są rodzicom (opiekunom prawnym) na zebraniach prowadzonych przez 
wychowawcę klasy w ciągu roku szkolnego, zgodnie z ustalonym w szkole harmonogramem oraz 
podczas indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami. 

3. Nauczyciele powinni udzielić rodzicom ucznia wyczerpującej informacji w terminie i czasie, który 
nie koliduje z lekcjami i dyżurami. 
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4. Nauczyciel udostępnia sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniowi i jego rodzicom. Prace 
udostępniane są do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców lub na terenie szkoly 
na życzenie rodzica i ucznia. 

5. Prace pisemne z zakresu ewaluacji podsumowującej są gromadzone przez nauczyciela przedmiot  
i na życzenie udostępniane do wglądu rodzicom.  

6. Wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych 
ocenach niedostatecznych (semestralnych i rocznych) oraz o przewidywanej ocenie nagannej  nie 
później niż na 2 tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną rady pedagogicznej. Wychowawca 
(zastępca dyrektora) przesyła rodzicom (opiekunom prawnym) informacje listownie.  

7. Nauczyciel ma prawo telefonicznie powiadomić rodziców (opiekunów prawnych) o sytuacji ucznia           
w szkole.  

 
 

§ 14 
 Formy ewaluacji Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania 

 
1. W ciągu roku szkolnego prowadzona będzie obserwacja praktycznego zastosowania Zasad 

Wewnątrzszkolnego Oceniania celem jego doskonalenia dla poprawy jakości pracy szkoły.  
2. W procesie ewaluacji Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania udział biorą: 

1) uczniowie – przez wypełnienie ankiet, podczas dyskusji na naradach klasowych, na 
zebraniach Samorządu Uczniowskiego, podczas swobodnych rozmów  z nauczycielami, 

2) rodzice – w czasie zebrań rodzicielskich, przez wypełnianie ankiet, przez dyskusje    
  z nauczycielami, 

3) nauczyciele – podczas rad pedagogicznych, dyskusji, zebrań zespołów 
samokształceniowych. 

3. Obszary obserwacji: 
1) czy kryteria są jasno przedstawione, znane uczniom i przestrzegane przez nauczycieli, 
2) czy ocenianie uczniów jest systematyczne, 
3) w jakim kierunku mogą iść zmiany zarówno w procesie nauczania jak i uczenia się, 
4) czy w ocenianiu wykorzystywane są różnorodne sposoby zbierania informacji  

o osiągnięciach uczniów, 
5) czy rodzice są regularnie informowani o ocenach swoich dzieci, 
6) czy program nauczania jest dostosowany do możliwości dzieci i warunków szkolnych, 
7) czy program nauczania realizuje podstawę programową, 
8) czy ocena wspomaga rozwój ucznia i kształtuje umiejętność dokonania rzetelnej 

samooceny. 
4. Po każdym skończonym roku szkolnym Wewnątrzszkolny System Oceniania poddawany jest 

weryfikacji. 
5. Rada Pedagogiczna zobowiązywana jest do przeanalizowania wniosków i zatwierdzenia zmian. 
6. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Szkoły Podstawowej w Kowalewie  jest integralną częścią 

Statutu Szkoły Podstawowej. 

 
 

§ 15 
Przepisy końcowe 

 
1. Ustalenia dotyczące przedmiotów nauczania zostały opracowane przez nauczycieli 

w przedmiotowych systemach oceniania. 
2. W przypadkach nieobjętych Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania decyzje podejmuje dyrektor 

szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną. 
3. Dopuszcza się wprowadzanie zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
 


