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I. PRZEPISY OGÓLNE 
 

 

§ 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 
z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 
 

§ 2. 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. 
 

§ 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 
oraz o postępach w tym zakresie,  

2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  
3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 
ucznia, 

5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –  
wychowawczej.  

 

§ 4. 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. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zachowania, według skali i w formach przyjętych w tym 

dokumencie, 
4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,  

5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali 
określonej w tym dokumencie, 
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6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 
i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

§ 5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania, 

2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  
2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 
3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

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

 

§ 8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów ) nauczyciel ustalający 

ocenę uzasadnia ją ustnie. 

 

§ 9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom), według § 44. 
 

§ 10. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosować wymagania edukacyjne, 

o których mowa w §5, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 
 

§ 11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych (techniki), 

muzyki i plastyki, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

§ 12. Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy. 

 

§ 13. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania 

fizycznego lub zajęć komputerowych (informatyki): 

1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub zajęć 
komputerowych (informatyki) podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 
przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
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2. Jeśli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć 
komputerowych (informatyki) uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony”. 
 

§ 14. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. 

1. Pierwszy semestr kończy się w styczniu. Rada Pedagogiczna, w zależności od 
terminu rozpoczęcia ferii zimowych, uchwala na początku roku szkolnego, dzień 

zakończenia pierwszego semestru. 
2. Drugi semestr kończy się w dniu zakończenia roku szkolnego. 

 
 
 

II. KLASYFIKOWANIE ŚRÓDROCZNE, ROCZNE I KOŃCOWE 
 

§ 15. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu I semestru.  

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie z 
rozdziałem IV. 

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

 

§ 16. Klasyfikację roczną przeprowadza się nie wcześniej niż 10 dni przed zakończeniem 

roku szkolnego. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie z rozdziałem 

IV (klasyfikacja ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym lub znacznym powinna 
uwzględniać indywidualny program edukacyjny opracowany dla niego na podstawie 
odrębnych przepisów). 

 

§ 17. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 
ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z §  42 pkt 1. 

 

§ 18. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – 
wychowawca klasy, uwzględniając § 50 - 57 i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  
 

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

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
 

§ 20. Nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 
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1. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej wychowawcy informują rodziców (prawnych opiekunów) w formie 
pisemnej o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

2. Podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów) informację o przewidywanych 
ocenach klasyfikacyjnych, przechowuje wychowawca do końca następnego 

semestru. 
3. W przypadku niepotwierdzenia informacji przez rodziców (prawnych opiekunów) 

wychowawca wysyła list polecony za potwierdzeniem zwrotnym. 

 

§ 21. Ocenę klasyfikacyjną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, 

sprawdzianów pisemnych, prac domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych, za 
aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć. Ocena klasyfikacyjna nie powinna 
być ustalana jako średnia z ocen bieżących. 

 

§ 22. Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej 3 ocen bieżących 

wystawionych podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy czy umiejętności. 
 

§ 23. Oceny klasyfikacyjne powinny zostać wpisane do dziennika lekcyjnego nie później 

niż na 3 dni przed konferencją klasyfikacyjną. 
 

§ 24. 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. 
 

§ 25. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

 

§ 26.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

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

zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  
 

§ 27. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń realizujący indywidualny tok nauki oraz uczeń 

spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

 

§ 28. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

 

§ 29. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie dalszej nauki, szkoła 
w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków: 

1. nauczyciel organizuje pomoc koleżeńską i sam stara się pomóc uczniowi, 

2. rodzice (prawni opiekunowie) zostają poinformowani o brakach w wiadomościach 
ucznia oraz o sposobach pomocy dziecku. 

 

§ 30. 
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i § 31 
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2. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 31 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem § 31. 

 

§ 31.  
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po 
zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a dyrektor w ciągu 3 dni 
stwierdza, czy zostały naruszone przepisy prawa podczas ustalania rocznej oceny 

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

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 (ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może 
być niższa od ustalonej wcześniej oceny), 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 
głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje przewodniczący komisji 

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

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

opiekunami). Sprawdzian oraz posiedzenie komisji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 
pkt 2, musi się odbyć nie później niż 3 dni po ustaleniu niezgodności z przepisami 

prawa.  
4. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji 

wchodzą: 

 
a) dyrektor szkoły albo 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. 
 

5. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą: 
a) dyrektor szkoły albo 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, jeśli jest zatrudniony w szkole, 
e) psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
g) przedstawiciel rady rodziców. 

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

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

7. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz zachowania nie może być niższa 
od ustalonej wcześniej oceny. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna, z 

wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 
zgodnie z rozdziałem VI. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, 
c) zadania i pytania sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustalona 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. 

 
9. Do protokołu, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, dołącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

11. Przepisy ust. 1 – 10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, 

z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 3 dni od dnia przeprowadzenia 
egzaminu poprawkowego, a sprawdzian musi się odbyć w kolejnych 3 dniach. 
W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
 

 
 

III. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 
 

§ 32. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych: zajęcia techniczne (technika), plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne 

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także nie ustala się temu uczniowi oceny 
zachowania. 

 

§ 33. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych (techniki), zajęć 

informatycznych (informatyki) i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych, a dla pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin przeprowadza się w formie 
pisemnej i ustnej. 

 

§ 34. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

usprawiedliwionej, nieusprawiedliwionej oraz dla ucznia realizującego indywidualny tok 

nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w obecności wskazanego 
przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 



 8 

 

§ 35. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił 

na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W 
skład komisji wchodzą: 

1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 
– jako przewodniczący komisji; 

2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 
 

§ 36. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, spełniającym obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć 
edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.  

 

§ 37. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
 

§ 38. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 
1. imiona i nazwiska nauczycieli prowadzącej egzamin, a także wchodzących w skład 

komisji, 
2. termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

3. zadania (ćwiczenia egzaminacyjne), 
4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 

§ 39. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) biorąc pod uwagę, że: 
1. egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą przeprowadza się nie później niż 3 dni przed zakończeniem 
rocznych zajęć edukacyjnych 

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

 

§ 40. Uczeń, który w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych otrzymał jedną ocenę 

niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowym przypadku rada 
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy, jeżeli uczeń w wyniku 
egzaminów klasyfikacyjnych otrzymał dwie oceny niedostateczne. 

 
 

 
 

IV. OCENIANIE UCZNIÓW 
 
 

§ 41. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są: 

1. zakres wiadomości i umiejętności, 

2. rozumienie materiału naukowego, 
3. umiejętności stosowania wiedzy, 
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4. umiejętność przekazywania wiadomości, 
5. wysiłek wkładany przez ucznia. 

 

§ 42. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący 

sposób: 

1. Klasy I-III szkoły podstawowej: 
a) Każdy wychowawca klas I-III prowadzi ocenianie bieżące i dokumentację 

w dzienniku lekcyjnym w postaci następującej punktacji: 

 

oznaczenie stopień 

6 punktów wspaniale 

5 punktów bardzo dobrze 

4 punkty dobrze 

3 punkty słabo 

2 punkty bardzo słabo 

1 punkt nie zaliczono 

 
b) Ocenianie bieżące udostępniane jest do wglądu rodzicom (prawnym 

opiekunom) podczas spotkań  z wychowawcą przynajmniej 2 razy w ciągu 
semestru. 

c) W klasach I – III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną 
opisową. 

d) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna uwzględnia poziom opanowania przez 

ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wzmaga) określonych w 
podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 

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

e) Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I-III polega na wypełnieniu 

dla każdego ucznia karty oceny opisowej według wzoru opracowanego 
przez nauczycieli klas I-III na zespole przedmiotowym.  

f) Każdy wychowawca klas I-III ma obowiązek wręczenia rodzicom (prawnym 
opiekunom) karty oceny opisowej podczas półrocznego spotkania 
z rodzicami.  

g) Zabrania się w kartach obserwacji ucznia oraz na świadectwie opisowym 
używania sformułowań wytykających dziecku jego niekompetencję lub braki 

w wiadomościach czy umiejętnościach. Jako pożądane przyjmuje się 
sformułowania opisujące osiągnięcia lub wskazujące dziedziny edukacji 
wymagające poprawy. 

 
2. Klasy IV – VI szkoły podstawowej: 

a) stosuje się następujące stopnie: 
 

Stopień 
Skrót  

literowy 
Oznaczenie 

cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 
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b) Oceny bieżące ustala się wg powyższej skali poszerzone o plus (+) i minus (-) 
stawiane przed stopniem, za wyjątkiem  ocen celujący i niedostateczny przy 
których nie stawiamy (+) ani (-). 

c) Oceny końcowe wpisuje się w dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen oraz na 
świadectwach w pełnym brzmieniu. 

d) Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku 
szkolnego szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących 
i klasyfikacyjnych z jego przedmiotu zgodnych z ogólnymi kryteriami zawartymi 

w § 31. Szczegółowe kryteria opracowują na piśmie zespoły przedmiotowe i są 
one jednakowe dla wszystkich oddziałów poszczególnych klas na danym 

poziomie. Kryteria te tworzą przedmiotowy system oceniania dla danego 
przedmiotu i stanowią załącznik do WSO. 

e) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną  zachowania. 
 

§ 43. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 
1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę  i umiejętności znacznie 

wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie  

i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz: 
a) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 
nauczania tej klasy lub 

b) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 
sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym), albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 
2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy 

i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz 

a) sprawnie posługuje się zdobytym wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 

b) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i  problemów 
pojawiających się w nowych sytuacjach, 

3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował  w pełni wiadomości 

określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie 
przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym oraz poprawnie 

stosuje  wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 
praktyczne, 

4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym 
wymagań zawartych w minimum programowym oraz wykonuje typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 
5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu minimum 

programowego oraz 

a) braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy 
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 
trudności, 

6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości 

i umiejętności określonych minimum programowym z przedmiotu nauczania w danej 
klasie oraz 

a) braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 
przedmiotu, 
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b) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 
trudności. 

 

§ 44. Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów. 

1. Za sprawdzian pisemny (klasówkę, kartkówkę, zadanie klasowe) uznaje się każdą 

kontrolną pisemną pracę ucznia obejmującą ustalony przez nauczyciela zakres 
treści przeprowadzany z całą klasą.  

2. O zakresie i terminie sprawdzianu obejmującego obszerny zakres materiału 

nauczyciel informuje uczniów minimum tydzień przed sprawdzianem. 
3. Krótkie kartkówki, obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji nie muszą być 

zapowiadane. 
4. Czas trwania sprawdzianu nauczyciel dostosowuje do zakresu treści oraz 

możliwości uczniów.  

5. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany 
pisemne, w ciągu dnia – jeden. 

7. Nauczyciel planujący przeprowadzanie co najmniej godzinnego sprawdzianu 
pisemnego wpisuje  ołówkiem w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu 
z tygodniowym wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 

3 sprawdzianów. 
8. Poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu błędów, podaniu 

poprawnej odpowiedzi i zakończone jest komentarzem nauczyciela. 
9. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych 

w terminie dwóch tygodni. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń 

i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu wg poniższych zasad: 
a) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po 

rozdaniu ich przez nauczyciela; 
b) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają wgląd do poprawionych prac 

pisemnych swoich dzieci w szkole po ustaleniu terminu z nauczycielem 

uczącym danego przedmiotu. 
10. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca 

roku szkolnego. 
11. Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację przewidzianą 

za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów 

wymaganą do otrzymania określonej oceny.  
12. Stopień ze sprawdzianu pisemnego nauczyciel oblicza na podstawie poniższej 

tabeli: 
 
 

Procent maksymalnej  
liczby punktów 

Ocena 

Co najmniej 91% oraz zadania dodatkowe celujący 

Powyżej 90% do 100% bardzo dobry 

Powyżej 75% do 90% dobry 

Powyżej 50% do 75% dostateczny 

Powyżej 30% do 50% dopuszczający 

Od 0% do 30% niedostateczny 

 

13. Każdy sprawdzian może zawierać zadanie (polecenie) wykraczające poza 
podstawy programowe, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania 

przez ucznia co najmniej 91% punktów przewidzianych w sprawdzianie. 
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§ 45. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego 

może być podstawą do wpisania bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu. 
 

§ 46. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić 

uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca 

nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, 
dopuszczającej lub dostatecznej. 
 

§ 47. Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania 

oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena). 
 

§ 48. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru 

szkolnego. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak 
i samodzielne prace pisemne. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są na 
przedmiotach: technika (zajęcia techniczne), plastyka, muzyka, informatyka (zajęcia 

komputerowe) i wychowanie fizyczne. 
 

§ 49 Uczeń ma możliwość poprawienia oceny z odpowiedzi ustnej, pracy pisemnej, 

pracy praktycznej oraz oceny śródrocznej i końcowej: 
1. Ocenę bieżącą z odpowiedzi ustnej, sprawdzianu lub pracy praktycznej uczeń 

może poprawić w ciągu jednego tygodnia od uzyskania oceny, zaliczając ponownie 
dany materiał lub wykonując nową pracę praktyczną. 

2. Uczeń ma prawo poprawiać ocenę tylko raz. 
3. Stopień trudności sprawdzianu czy pytania powinien być taki sam. jak pierwotnie. 
4. Proponowane oceny klasyfikacyjne śródroczne lub roczne uczeń może poprawić 

poprzez: 
a) napisanie sprawdzianu lub sprawdzianów z zakresu materiału wyznaczonego 

przez nauczyciela, stopień trudności sprawdzianu ma odpowiadać wymaganiom 
edukacyjnym na daną ocenę, lub: 

b) ustną odpowiedź z zakresu materiału wyznaczonego przez nauczyciela, stopień 

trudności sprawdzianu ma odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na daną 
ocenę lub: 

c) wykonanie zadań, prac praktycznych zleconych przez nauczyciela, stopień 
trudności sprawdzianu ma odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na daną 
ocenę, 

5. Ocenę uczeń może poprawiać nie później niż trzy dni przed konferencją 
klasyfikacyjną. 

6. Nie można poprawiać oceny na ocenę celującą. 
 

§ 50. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2. postępowanie zgodnie 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 w szkole i poza nią; 
7. okazywanie szacunku innym osobom. 

 

§ 51 . Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się według następującej skali: 

1. WZOROWE, 
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2. BARDZO DOBRE, 
3. DOBRE, 
4. POPRAWNE, 

5. NIEODPOWIEDNIE, 
6. NAGANNE. 

§ 52. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem: 

1) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 
programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu 

w naszej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 
 

§ 53. Od ucznia zależy ocena śródroczna i roczna zachowania i może on świadomie 

kierować swoim zachowaniem w szkole i poza nią. 

§ 54. Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 200 punktów, który otrzymuje uczeń na początku 

każdego półrocza. 

§ 55. Uczeń otrzymuje WZOROWĄ, BARDZO DOBRĄ, DOBRĄ lub POPRAWNĄ ocenę 

zachowania, jeżeli spełnia wymagania wymienione w punkcie 1, uzyskał wymaganą liczbę 
punktów oraz spełnia większość z wymienionych niżej kryteriów. 

 

  I. Ocenę WZOROWĄ otrzymuje, który uczeń: 

1. Bierze udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na 
szczeblu szkolnym, reprezentuje szkołę w etapie międzyszkolnym, powiatowym lub 
wojewódzkim. 

2. Wyróżnia się spośród innych uczniów zainteresowaniami w zakresie różnych 
dziedzin. 

3. Aktywnie pełni funkcje w klasie i szkole. 
4. Jest inicjatorem i organizatorem różnych imprez i akcji na terenie szkoły i poza nią. 
5. Przestrzega zasad kultury osobistej. 

6. Ma prawidłowy stosunek do obowiązków szkolnych. 
7. Szanuje symbole narodowe, szkolne i religijne. 

8. Godnie reprezentuje szkołę, biorąc udział w zajęciach i imprezach organizowanych 
poza szkołą. 

9. Chętnie i z własnej inicjatywy pomaga innym. 

10. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 
11. Nie ma negatywnych uwag. 
12. Uzyskał co najmniej 350 punktów. 

 
 

  II. Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń który: 

1. Wyróżnia się pracowitością i systematycznością, uzyskuje bardzo dobre oceny 
i pozytywne oceny. 

2. Chętnie wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
3. Rozwija własne zainteresowania, działa na rzecz szkoły. 

4. Szanuje własność prywatną i społeczną, zachowuje uznane normy w szkole i poza 
nią. 

5. Przestrzega zasad kultury osobistej, kultury języka, szanuje symbole narodowe, 

szkolne i religijne. 
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6. Przestrzega zasad współżycia w zespole i ma prawidłowy stosunek do 
obowiązków szkolnych. 

7. Pomaga słabszym w nauce oraz wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy lub 

szkoły. 
8. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

9. Negatywne uwagi otrzymuje sporadycznie. 
10. Uzyskał co najmniej 300 punktów. 

 

  III. Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

1. Jest pracowity, na ogół systematyczny, uzyskuje oceny na miarę swoich możliwości 
(wszystkie pozytywne).  

2. Wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły, odnosi się do nich 
z szacunkiem. 

3. Nie sprawia kłopotów wychowawczych.  
4. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 
5. Jest wrażliwy na krzywdę innych, reaguje na przejawy przemocy. 

6. Stara się przestrzegać norm i zasad współżycia w zespole, nie używa wulgarnych 
słów. 

7. Właściwie zachowuje się w szkole i poza nią. 
8. Negatywne uwagi otrzymuje sporadycznie. 
9. Uzyskał co najmniej 200 punktów. 

 

  IV. Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który: 

1. Nie sprawia poważnych kłopotów wychowawczych. 

2. Na ogół przestrzega norm właściwego zachowania w szkole i poza nią. 
3. Dostrzega swoje błędy w zachowaniu i stara się je poprawić. 

4. Utrzymuje poprawne stosunki z rówieśnikami, próbuje włączyć się w życie klasy. 
5. Stara się przestrzegać zasad kultury osobistej. 
6. Nie zawsze jest przygotowany do lekcji, otrzymuje oceny poniżej swoich możliwości, 

ale stara się je poprawić. 
7. Ma niewiele uwag negatywnych. 
8. Uzyskał co najmniej 150 punktów. 

 
V. Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który ma poniżej 100 punktów, uchybia 

postanowieniom punktu 1. oraz: 
1. Sprawia kłopoty wychowawcze. 

2. Nie potrafi współżyć w grupie i ma niewłaściwy stosunek do rówieśników 
i dorosłych. 

3. Często nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

4. W szkole lub poza nią nie przestrzega uznanych norm.  
5. Nie przygotowuje się do lekcji, otrzymuje oceny poniżej swoich możliwości. 

6. Jest niekulturalny, arogancki, nosi niestosowny strój i fryzurę. 
7. Opuszcza lekcje, nie stara się poprawić zachowania i ocen. 
8. Ma wiele uwag negatywnych. 

 
 
VI. Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który ma poniżej 50 punktów, rażąco uchybia 

postanowieniom punktu 1. oraz: 
1. Często sprawia kłopoty wychowawcze. 

2. Wagaruje, pali papierosy lub stosuje inne używki, dopuszcza się kradzieży. 
3. Jest wulgarny i arogancki, znęca się nad słabszymi. 

4. Niszczy mienie szkolne, cudze lub publiczne. 
5. Ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych. 
6. Przynosi wstyd szkole swoim zachowaniem w szkole i poza nią. 
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7. Nie wykazuje skruchy ani nie stara się poprawić, a zastosowane środki 
zapobiegawcze nie przynoszą efektów. 

8. Ma dużo uwag negatywnych. 

 
 

 

§ 56. Punkty będą dodawane za: 

 

1. Aktywne pełnienie funkcji w szkole (przyznaje opiekun SU na zakończenie każdego 
półrocza)  0 – 50 p. 

 
2. Pomoc w nauce (przyznaje nauczyciel danego przedmiotu lub wychowawca)  0 – 10 p. 

 
3. Pracę na rzecz szkoły (każdorazowo przyznaje opiekun SU lub nauczyciel)     0 – 10 p. 

 

4. Zawody sportowe i konkursy artystyczne (przyznaje nauczyciel jednorazowo na 
zakończenie każdego półrocza)  0 – 50 p. 

 

5. Konkursy przedmiotowe (przyznaje nauczyciel danego przedmiotu): 
 

 
- za udział w I etapie (szkolnym)         0 – 10 p.                      razem 
- za udział w II i III etapie                      0 – 50 p. 

  
 

6. Aktywne i systematyczne uczestnictwo w zespołach artystycznych (przyznaje 

nauczyciel prowadzący zespół na zakończenie każdego półrocza)                  0 – 50 p. 

 
 

7. Do dyspozycji wychowawcy klasy w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 
 

a) aktywnie pełnione funkcje w klasie                          0 – 20 p. 
b) pracę na rzecz klasy                             0 – 10 p. 

 

c) kulturę osobistą: 
- estetykę ubrania na co dzień i na uroczystości szkolne, 

- higienę osobistą, 
- kulturę słowa, 
- szacunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

- szacunek do kolegów, 
- zachowanie w szkole i poza szkołą (w tym na wycieczkach),           0 – 50 p. 

- uczciwość postępowania, 
- wrażliwość na cudzą krzywdę, 
- troskę o mienie szkoły, 

- troskę o środowisko, 
- poszanowanie symboli szkolnych, narodowych i religijnych. 

 
d) stosunek do obowiązków szkolnych: 

- punktualność, 
- systematyczną obecność i przygotowanie do lekcji,                   0 – 50 p. 

- aktywność na lekcjach, 

- właściwe zachowanie na lekcjach, 
- poprawę w nauce. 
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e) godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, aktywny udział i sukcesy 

w zajęciach organizowanych poza szkołą                     0 – 20 p. 

 
8. Do dyspozycji pedagoga szkolnego w każdym półroczu                    0 – 20 p. 

 

§ 57. Punkty będą odejmowane za: 

 
1. Każdorazowe używanie alkoholu (również piwa)   50 p. 
2. Każdorazowe palenie papierosów       50 p. 

3. Każdorazową kradzież                 50 p. 
4. Każdorazowe wyłudzanie pieniędzy      50 p. 

5. Bójkę – bierny i aktywny udział, stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu 
i bezpieczeństwu                   10 – 50 p. 

6. Dopisywanie ocen w dzienniku        30 p. 

7. Podrobienie zwolnienia          30 p. 
8. Dokuczanie innym (zaczepki słowne, zastraszanie, ubliżanie, obrażanie) 10 – 50 p. 
 

9. Brak kultury osobistej przejawiającej się w braku: 
a) odpowiedniego ubioru (strój codzienny, galowy i gimnastyczny, 

obuwie na zmianę), 
b) higieny osobistej i dbałości o wygląd zewnętrzny (nieodpowiednia 

fryzura, makijaż, biżuteria) 
c) szacunku dla nauczycieli, pracowników szkoły i innych dorosłych,    0 – 50 p. 

d) szacunku dla kolegów, 

e) właściwego zachowania w szkole i poza szkołą, 
f) wrażliwości na cudzą krzywdę, 
g) troski o mienie szkoły i środowisko, 

h) poszanowanie symboli narodowych i religijnych 
i) troski o honor i tradycje szkoły. 

 
10. Zły stosunek do obowiązków szkolnych przejawiający się w: 

a) niepunktualności, 

b) wagarach, 
c) nieprzygotowaniu do lekcji, 

d) braku poprawy w nauce, 
e) przeszkadzaniu podczas lekcji, innych zajęć i uroczystości,            0 – 50 p. 

f) bierności na lekcjach, 

g) nieuczestniczeniu w życiu klasy i szkoły, 
h) odpisywaniu zadań domowych. 

 
 

11. Samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych  przerw i imprez 
szkolnych.                 10 p. 

 

12. Za niewywiązywanie się ze zobowiązań.  5 – 10 p. 

 
 

§ 58. Wychowawca klasy zakłada zeszyt uwag, który jest umieszczony w dzienniku 

lekcyjnym. Nauczyciele zobowiązani są wpisywać swoje spostrzeżenia i uwagi o uczniach 

do w/w zeszytu. Uczniowie dbają, aby nauczyciele wpisali wszystkie uwagi pozytywne, 
świadczące o ich zaangażowaniu i pracy społecznej. Przynajmniej raz w miesiącu, na 
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godzinie wychowawczej, wychowawca analizuje zachowanie uczniów w oparciu 
o zeszyt uwag. 
 

§ 59. Tydzień przed konferencją klasyfikacyjną nauczyciele uczący w danej klasie 

wypełniają zbiorczy arkusz z propozycjami ocen z zachowania dla każdego ucznia. 

Zbiorczy arkusz zawiera ocenę proponowaną przez samorząd klasowy oraz samoocenę. 
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

2. 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. 

 
§ 60. Propozycją oceny rocznej z zachowania dla ucznia klas IV – VI jest ocena 

śródroczna. Na poprawę oceny zachowania uczeń ma cały drugi semestr. Uczeń 

poprawi ocenę, jeżeli zmieni swoje zachowanie i uzyska odpowiednią liczbę punktów. 

Ocenę z zachowania uczeń może poprawić najwyżej o dwa stopnie. 
 

§ 60a. Rodzic lub prawny opiekun ucznia ma prawo do odwołania się od oceny 

zachowania ucznia do dyrektora szkoły: 

1. Rodzic (opiekun prawny) składa do dyrektora szkoły w imieniu ucznia podanie o 

ponowne rozpatrzenie rocznej oceny zachowania na trzy dni przed terminem 
konferencji klasyfikacyjnej. 

2. Do rozpatrzenia odwołania dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: dyrektor lub 

wicedyrektor, pedagog szkolny, wychowawca, zespół wychowawczy. 
3. Komisja ponownie ocenia zachowanie ucznia, przy czym ocena może ulec 

podwyższeniu najwyżej o jeden stopień. 
4. Decyzja komisji, wraz z uzasadnieniem, przedstawiana jest radzie pedagogicznej, 

której postanowienie jest ostateczne. 

 

§ 61. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną 

opisową, ustaloną przez wychowawcę klasy, w porozumieniu z innymi nauczycielami 
uczącymi w danej klasie. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 
 

1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły, a w 
szczególności:  

a) punktualność, frekwencję; 
b) pilność: sumienność w nauce, rozwijanie własnych zdolności, wytrwałość 

i samodzielność w pokonywaniu trudności, systematyczność pracy; 

c) porządek: przestrzeganie przepisów bhp, zmienne obuwie, mundurek, dbałość 
o podręczniki i sprzęt szkolny; 

d) obowiązkowość: sumienne wykonywanie poleceń i wywiązywanie się z zadań, 
odpowiedzialność za własne czyny oraz wyniki i zachowanie zespołu 
klasowego, godzenie nauki z pracą społeczną i obowiązkami domowymi; 

2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności lokalnej; 
3. dbałość o honor i tradycje szkoły, a w szczególności: 

a) współdziałanie i angażowanie się w uroczystości i imprezy szkolne; 
b) pomoc osobom potrzebującym i słabszym; 
c) działalność w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych; 

d) właściwe zachowywanie się w czasie przerw; 
e) reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 
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4. dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych; 
6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkołą, a w szczególności: 

a) właściwe zachowanie się w miejscach publicznych /wycieczki, uroczystości 
pozaszkolne itp.; 

b) uprzejmość /podejmowanie działań zmierzających do pomocy innym, kultura 
słowa, sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych; 

c) higiena osobista i estetyka wyglądu; 

d) właściwe zachowanie na lekcji i przerwie; 
e) dbałość o zdrowie /uczeń nie ulega nałogom; 

7. okazywanie szacunku innym osobom. 
 
 

§ 62. Zachowanie w klasach I – III oceniane jest nie rzadziej niż raz w miesiącu, według 

następującej skali: 

 
wzorowe            – kolor złoty 
bardzo dobre     – kolor pomarańczowy 

dobre                 – kolor czerwony 
poprawne          – kolor zielony 

nieodpowiednie – kolor niebieski 
 

i według następujących kryteriów: 

I. Ocenę WZOROWĄ – kolor złoty otrzymuje uczeń, który: 
1. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, tzn. bierze udział w konkursach i ma w nich 

osiągnięcia, bierze czynny udział w uroczystościach klasowych i szkolnych. 
2. Właściwie ocenia postępowanie własne, kolegów i innych osób. Jego postawa 

społeczno – moralna jest wzorem dla rówieśników. 

3. Stawia sobie określone zadania w uzyskaniu jak najlepszych wyników w nauce 
i konsekwentnie je realizuje. 

4. Prawidłowo i z chęcią wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
5. Szanuje i chroni środowisko przyrodnicze, dba o wygląd klasy i szkoły. 
6. Troszczy się o swoje zdrowie i dba o bezpieczeństwo własne i innych. 

7. Opuszczone dni są w pełni usprawiedliwione. 
8. Jest inicjatorem różnych akcji i imprez w klasie, chętnie włącza się w akcje 

ogłaszane na terenie szkoły i klasy. 
9. Wyróżnia się wysoką kulturą bycia na terenie szkoły i poza nią. 

10. Wykazuje odpowiedzialność za wykonanie powierzonego zadania. 

 
II. Ocenę BARDZO DOBRĄ – kolor pomarańczowy otrzymuje uczeń, który: 

1. Jest systematyczny i pracowity. 
2. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. 
3. Wykazuje wrażliwość na sprawy innych ludzi oraz życzliwość, uczynność 

i koleżeńskość. 
4. Dąży do rozwijania wartościowych cech charakteru jak: pracowitość, oszczędność, 

wytrwałość i prawdomówność. 
5. Szanuje własność osobistą, prywatną i społeczną, przestrzega kultury języka. 
6. Wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione. 

7. Posiada umiejętność pracy w zespole. 
 

III. Ocenę DOBRĄ – kolor czerwony otrzymuje uczeń, który: 
1. Osiąga wyniki w nauce zgodnie ze swoimi zdolnościami. 
2. Systematycznie i prawidłowo wykonuje obowiązki ucznia. 
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3. Przestrzega norm współżycia na lekcji i na przerwach. 
4. Angażuje się w życie klasy tylko na wyraźne polecenie nauczyciela. 
5. Nie używa brzydkich słów i nie wywołuje bójek. 

6. Wykonuje powierzone zadanie podczas pracy w zespole. 
7. W stosunkach koleżeńskich jest sprawiedliwy i szanuje godność innych osób. 

 
IV. Ocenę POPRAWNĄ – kolor zielony otrzymuje uczeń, który: 

1. Jest niesystematyczny i leniwy. 

2. Nie wykorzystuje w pełni własnych zdolności i możliwości. 
3. Sporadycznie zapomina odrobić zadanie i przynieść pomoc dydaktyczną na zajęcia. 

4. Niechętnie pracuje na rzecz klasy. Nie zwraca uwagi na estetykę sali i nie dba o swój 
wygląd. 

5. Bez wiedzy nauczyciela i rodziców opuścił zajęcia w szkole. 

6. W stosunku do kolegów jest niegrzeczny i popada w częste konflikty oraz używa 
brzydkich słów. 

 
V. Ocenię NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który: 

1. Notorycznie lekceważy polecenia i uwagi nauczyciela. 

2. Zachowuje się arogancko. 
3. Niszczy sprzęt szkolny i działa na szkodę klasy i szkoły. 

4. Uczestniczy w bójkach, używa wulgarnego słownictwa. 
5. Dopuścił się przemocy fizycznej, kradzieży, chuligańskich wybryków. 
6. Nie dba o własne zdrowie. 

7. Nie przestrzega zasad dobrego zachowania na lekcjach, na przerwach i poza szkołą. 
 

Zachowanie każdego ucznia w klasach I – III oceniane jest na bieżąco, dlatego ma on 

możliwość ciągłej poprawy swojego zachowania 
 

§ 63. Rodzice mogą na bieżąco zasięgać opinii u wychowawcy klasy na temat 

zachowania swojego dziecka. 
 
 
 

V. PROMOWANIE UCZNIÓW 
 

§ 64. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, z zastrzeżeniem: 

1. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 
klasy przez ucznia klasy I – III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu 
opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy 
klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 
do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

 

§ 65. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, z uwzględnieniem §10 i §11, został sklasyfikowany i uzyskał oceny 
klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 52 i § 67 
 

§ 66. Uczeń, który nie jest klasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów, musi zdać 

egzaminy klasyfikacyjne, aby otrzymać promocję do klasy programowo wyższej. 
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§ 67. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 

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

§ 68. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę, z zastrzeżeniem  § 69. 
 

§ 69. 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 zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że 

te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania,  
realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 70. Na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się oceny z zajęć edukacyjnych 

realizowanych w najwyższej programowo klasie oraz oceny z zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej. 
 

§ 71. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, 
który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 
klasyfikacyjną. 
 

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

składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane 

w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z 
zastrzeżeniem § 52 ust. 1 pkt 1 i ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w 
rozdziale VII. 

 

§ 73. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
 

§ 74. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
 

§ 75. Wynik sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej nie ma wpływu na 

uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem i na promocję. 

 

§ 76. Świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji lub ukończenie 

szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał 
z obowiązkowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii wpisanych na świadectwie 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  
 

§ 77. Uczeń klasy IV – VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał oceny 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej bardzo dobre i wzorową ocenę 
z zachowania, zostaje wpisany do „Złotej Księgi”. 
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VI. EGZAMINY POPRAWKOWE 
 

§ 78. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć informatycznych (informatyki), zajęć technicznych 
(techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 
 

§ 79. Termin egzaminu poprawkowego zostaje wyznaczony przez dyrektora szkoły na 

ostatni tydzień ferii letnich. 
 

§ 80. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze – 
jako przewodniczący komisji, 

2. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 
3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

 

§ 81. Nauczyciel egzaminujący 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. 
 

§ 82. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskaną 
ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje 

o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 

§ 83. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż do końca września. 

 
 

VII. OCENIANIE ZEWNĘTRZNE 
 

§ 84. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu 

opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą 

przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 
 

§ 85. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
 

§ 86. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do 

sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych, na podstawie opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej. Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu 
odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
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§ 87. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu do 
indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

 

§ 88. Opinia, o której mowa w § 86, powinna być wydana przez poradnię nie później niż 

do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i nie 
wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. 

1. Opinię, rodzice ucznia (prawni opiekunowie) przedkładają dyrektorowi szkoły w 

terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 
sprawdzian. 

 

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

zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie 
odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 
 

§ 90. Szczegółowe informacje o sposobie dostosowania warunków i formy 

przeprowadzania sprawdzianu opracowuje dyrektor Komisji Centralnej i podaje ją do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej komisji Centralnej nie później niż do dnia 
1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 
 

§ 91. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

wskazanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty są zwolnieni ze sprawdzianu na 

podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwo lnienie ucznia ze 
sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku. 
 

§ 92. Sprawdzian trwa 60 minut. 

 

§ 93. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu 

w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu 

w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie 
później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora 
komisji okręgowej. 

 

§ 94. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, 

powtarza szóstą klasę oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. 
 

§ 95. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji 
okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia 

z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek 
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 
 

§ 96. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie 

odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

 

§ 97. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia 

przekazane przez komisję okręgową dyrektor szkoły wydaje uczniowi do końca roku 
szkolnego za potwierdzeniem odbioru. 
 

 




