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SZCZEGÓLOWE  

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  

im. Powstańców Śląskich w Zębowicach 

(niniejszy dokument stanowi wyciąg ze Statutu szkoły z dnia 21.11.2019 r. -§59 do §72) 

§ 1 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie 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. 

4. 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. 

§ 2 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne 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) dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji                                   

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

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

  § 3 

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

o: 
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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) o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o : 

1) warunkach, sposobie oceniania oraz kryteriach oceny zachowania; 

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

zachowania; 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą zgłosić w terminie do 

7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

4.Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych 

opiekunów).Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice 

(prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na spotkaniach z rodzicami lub na wniosek 

rodzica kserokopię. 

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 

każdą  ocenę powinien ją uzasadnić. 

1) ocenę bieżąca ustnie; 

2) ocenę semestralną, końcowo roczną pisemnie.  

6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – podstawą do 

tego zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych ten uczeń 

nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w 

realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, 

wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela 

klasyfikowany i oceniany. Nauczyciel wychowania fizycznego dostosowuje 

wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do 

indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii wydanej przez lekarza. 
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7. Uczeń może być całkowicie zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego. 

Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza  o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany                 

w tej opinii. 

8. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego                         

i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia                     z 

realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast                                              w 

dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

9. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii publicznej poradni  psychologiczno– pedagogicznej lub innej placówki tego typu 

może zwolnić ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego 

języka obcego (realizowanego w szkole z godzin do dyspozycji Dyrektora). 

10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka następuje na podstawie tego orzeczenia. 

11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu 

na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

12. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotów nauczania są 

zawarte w poszczególnych programach nauczania z rozbiciem na kolejne lata realizacji 

programu. 

§ 4 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno 

- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne,  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,             

u którego stwierdzono zaburzenia  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 

uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje  na 

podstawie tego orzeczenia. 

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

szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia                                  w 

wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć. 
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§ 5 

1. Przyjmuje się klasyfikację śródroczną i roczną. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i 

zachowania  ucznia oraz  ustaleniu - według skali określonej                                            w 

Wewnątrzszkolnym Ocenianiu  - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  z zajęć 

edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku 

szkolnego, ale nie później niż na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną Rady 

Pedagogicznej. 

4. 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 klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i jednej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania 

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według w WO. 

6. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele  prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy  są 

obowiązani  poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)                           

o przewidywanych dla niego o śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych               

z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie  klasyfikacyjnej zachowania,    na 

3 tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają  nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,               

a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy             po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena  



5 
 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu      na promocję do 

klasy  programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

9. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych  z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,                 

z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego                 na 

podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu  śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej 

zachowania. 

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

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

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

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

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

12. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i olimpiad o zasięgu wojewódzkim  

i ponadwojewódzkim  otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ( 

semestralną ) ocenę klasyfikacyjną.  

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

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe 

od oceny niedostatecznej. 

14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowe, rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

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

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi. 

16. Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona zgodnie z postanowieniami 

Wewnątrzszkolnego  Oceniania może być zmieniona  jedynie w wyniku egzaminu 

sprawdzającego lub – w przypadku oceny niedostatecznej – egzaminu poprawkowego. 
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17. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, iż poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę 

uzupełnienia braków poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, indywidualizację 

wymagań edukacyjnych oraz diagnozowanie sytuacji i możliwości ucznia                  we 

współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy i rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

18. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo 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 okresie, za który 

przeprowadzana jest klasyfikacja. 

1) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny; 

2) Na wniosek rodzica ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny; 

3) Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania.  

 19. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą. 

20. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym 

promocję do klasy programowo wyższej. 

21. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju                                    i 

osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada 

Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III Szkoły 

Podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców 

ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

22.  Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada 

Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej 

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju 

i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 
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23. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.  

24. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie             

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe            

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, 

uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym. 

25. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie   

w   realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który  w szkole 

podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny 

uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany 

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

26. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 

§ 6 

1. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy 

IV szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali: 

6 – celujący 

5 - bardzo dobry   

4 - dobry   

3 - dostateczny  

2 - dopuszczający   

1 – niedostateczny 

2. W przypadku oceniania bieżącego przy ocenach od 2 do 5 stosować można znak   „+ 

lub -”; 

3. W przypadku wykazania się przez ucznia wiedzą i umiejętnościami                                 w 

czasie zajęć edukacyjnych, nauczyciel może stosować „+”; 

4. Ocena zadania domowego może być wyrażona znakiem „+ lub -”; 

5. Nauczyciel ma prawo odnotować w dzienniku informację                                                     o  

nieprzygotowaniu  ucznia do lekcji „np.” i braku zadania, braku zeszytu „bz”; 

6. Osiągnięcia ucznia zapisywane w postaci punktowej przekładamy zawsze na  stopnie. 
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7. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu półrocza, na podstawie których 

wystawia się  ocenę klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż                                      3 

sprawdzająca wiedzę w różnorodny sposób. 

8. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 

ocenami opisowymi. 

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

zachowania. 

§ 7 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia                           w 

szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje 

szkoły; 

3) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

5) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią; 

6) okazywanie szacunku innym osobom; 

7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji. 

2. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi. 

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

się według następującej skali: 

wzorowe; 

bardzo dobre; 

dobre; 

poprawne;  

nieodpowiednie; 

naganne. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust.          

5 i 6. 
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5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo 

wyższej  lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną  roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

6. Uczeń , któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo – wyższej, a uczeń klasy  

programowo najwyższej (VIII) nie kończy szkoły. 

7. 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 psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

§ 8 

ZASADY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW 

1. Nauczyciel sprawdza stan wiedzy i umiejętności ucznia przynajmniej raz                       w 

miesiącu  poprzez prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy, wypowiedzi ustne, 

zadania domowe, projekty, referaty lub w inny sposób. 

2. Ustala się ilość prac kontrolnych w ciągu jednego tygodnia: 

1) trzy prace klasowe zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, jednak nie więcej 

niż jedna w ciągu dnia; 

2) sprawdziany z określonej części materiału jeden w ciągu dnia, pod warunkiem,  że był 

wcześniej zapowiedziany; 

3) kartkówki z bieżącego materiału, nie więcej niż z trzech ostatnich jednostek  lekcyjnych, 

bez zapowiedzenia; 

4) stopień trudności zadań sprawdzianów i kartkówek zawiera wymagania na pełną skalę 

ocen; 

3. Uczeń jest zwolniony: 

1) z zapowiedzianej pracy klasowej po usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej  

chorobą, która trwała dłużej niż jeden tydzień; 

2) z innych kontrolnych prac pisemnych i odpowiedzi ustnych po usprawiedliwionej  

nieobecności trwającej dłużej niż trzy dni; 

3) po powrocie do szkoły nauczyciele pomagają uczniowi w nadrobieniu zaległości 

spowodowanej nieobecnością.  
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4. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej z pisemnej pracy 

klasowej lub sprawdzianu, nauczyciel udziela uczniowi informacji                                     o 

sposobach uzupełnienia wiedzy  i ustala wspólnie z uczniem termin poprawy. 

5. Uczeń ma prawo do dnia bez pytania ustnego, jeśli został wylosowany jego numer         

z dziennika („szczęśliwy numerek”). 

6. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej nie  

później niż w ostatnim tygodniu nauki stycznia. Klasyfikowanie roczne przeprowadza  

się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego. 

7. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych obowiązkowych                                    i 

dodatkowych, powiadamiają ucznia oraz wychowawców na druku szkolnym,                  o 

przewidywanych ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu na cztery tygodnie 

przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, a wychowawca informuje                  o 

przewidywanych nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania. 

8. Na co najmniej 3 tygodnie przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady  

Pedagogicznej nauczyciele informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach   z 

zajęć edukacyjnych, a wychowawcy o przewidywanych ocenach zachowania oraz    o 

nieklasyfikowaniu ucznia. W tym samym terminie wychowawca informuje rodziców  

na zebraniu o przewidywanych ocenach. W przypadku nieobecności                      rodziców 

na zebraniu, o przewidywanych ocenach niedostatecznych                                                        z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiednich                       i 

nagannych ocenach zachowania, a także  

o nieklasyfikowaniu ucznia - wychowawca przesyła rodzicom informację pisemną.  

Pozostali rodzice nieobecni na zebraniu mogą odebrać informacje                                       o 

proponowanych ocenach u wychowawcy. 

9. Na tydzień przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

nauczyciele wpisują w dziennikach wszystkie przewidywane oceny klasyfikacyjne z 

zajęć edukacyjnych oraz przewidywane oceny zachowania. 

§ 9 

PROCEDURY PODWYŻSZANIA OCENY 

1. Uczeń/rodzic (prawny opiekun) może w okresie pierwszego lub drugiego dnia 

roboczego następujących bezpośrednio po dniu wystawienia wszystkich, 

przewidywanych ocen  rocznych z zajęć edukacyjnych   złożyć pisemny wniosek do 



11 
 

dyrektora  szkoły o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych 

pod  następującymi warunkami: 

1) złożony wniosek musi zawierać informację o jaka ocenę uczeń się ubiega oraz 

uzasadnienie;  

2) wniosek może zostać rozpatrzony wyłącznie wtedy, gdy uczeń nie ma godzin  

nieusprawiedliwionych z przedmiotu, pisał wszystkie sprawdziany  przewidziane w 

planie nauczania, a sprawdziany, których nie pisał z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności uzupełnił w terminie ustalonym z nauczycielem. 

2. Wiedza ucznia jest sprawdzana przez komisję złożoną z dwóch nauczycieli, 

wskazanych przez Dyrektora, tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, 

zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, ustalona w wyniku testu kontrolnego 

ocena jest ostateczna.  

3. Dokumentację w postaci rozwiązanego przez ucznia testu kontrolnego wraz z oceną 

i podpisami komisji dołącza się do akt szkoły co stanowić będzie udokumentowanie 

podstawy zmiany oceny w dzienniku lekcyjnym i przechowuje się do czasu ukończenia 

przez ucznia szkoły. 

4. Cała procedura związana z podwyższeniem przewidywanej rocznej oceny  

klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych musi zakończyć się na dzień przed klasyfikacyjnym 

rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

5. Uczeń i jego rodzic (prawny opiekun) ma prawo złożyć pisemny wniosek                          

o podwyższenie  przewidywanej rocznej oceny zachowania, jeżeli jego zdaniem             i 

zdaniem jego rodziców  ocena roczna jest zaniżona w okresie pierwszego lub drugiego 

dnia roboczego następujących bezpośrednio po dniu wystawienia przewidywanej 

rocznej oceny  zachowania pod następującymi warunkami: 

1) wniosek o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

może złożyć uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) wyłącznie w sytuacji, gdy uczeń 

w ciągu roku szkolnego przestrzegał obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły; 

2) wniosek wraz z uzasadnieniem ubiegania się o podwyższenie rocznej oceny zachowania 

rozpatruje komisja powołana przez dyrektora szkoły.                                      Po 

przeanalizowaniu wniosku  komisja w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 

podejmuje decyzję  o podtrzymaniu lub podwyższeniu oceny. W przypadku równej 

ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Swoja decyzję zespół wpisuje na 

wniosku ucznia, wszyscy  członkowie składają swoje podpisy oraz wpisuje się datę 

przeprowadzenia głosowania. Tak ustalona ocena jest ostateczna;   
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3) wniosek o podwyższenie rocznej oceny zachowania bez podania uzasadnienia nie 

będzie rozpatrywany; 

4) dokumentację w postaci wniosku ucznia ( prawnego opiekuna) wraz z informacją 

komisji przekazuje się do akt szkoły co stanowić będzie udokumentowanie podstawy 

zmiany oceny w dzienniku lekcyjnymi przechowuje się do czasu ukończenia przez 

ucznia Szkoły; 

5) cała procedura związana z podwyższeniem przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania musi zakończyć się na tydzień przed rocznym 

posiedzeniem Rady  Pedagogicznej z wyjątkiem nadzwyczajnego posiedzenia komisji 

powołanej na wniosek  Dyrektora Szkoły w związku z zachowaniem ucznia, który                    

w sposób ewidentny i drastyczny złamał obowiązujące w szkole zasady wynikające              

z postanowień Statutu,  w zakresie obowiązków ucznia. 

6. Ustalone przez szkolę formy informowania rodziców (prawnych opiekunów)                   

o postępach  edukacyjnych uczniów to: 

1) indywidualne rozmowy nauczyciela wychowawcy; 

2) comiesięczne konsultacje lub zebrania z rodzicami; 

3) pisemna informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych i najniższych  

z zachowania; 

4) pisemne zestawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych odbierane na konsultacjach, 

zebraniach oraz rocznych – świadectw odbieranych na zakończenie roku. 

 

§ 10 

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA 

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

nauczycieli oraz zespołu uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia w oparciu               

o zdobyte przez ucznia punkty lub oceny cząstkowe w klasach 1 – 3, uwzględniając              

w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
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4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. W klasach 1- 3 ocena zachowania jest oceną opisową. Wychowawca bierze pod 

uwagę: kulturę osobistą ucznia, jego stosunek do obowiązków szkolnych, 

zaangażowanie w zajęcia szkolne, przestrzeganie zasad współżycia społecznego. Na 

bieżąco wychowawca klasy i inni nauczyciele oceniają ucznia za jego stosunek do w/w 

zadań. 

4. Uzyskane przez ucznia cząstkowe oceny zachowania są podstawą do wystawienia 

przez wychowawcę opisowej oceny śródrocznej i końcoworocznej. 

5. Przy ustalaniu oceny bierze się pod uwagę kulturę osobistą ucznia, stosunek do 

obowiązków szkolnych oraz pracę na rzecz klasy i szkoły 

6. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną począwszy od czwartej klasy szkoły 

podstawowej ustala się według następującej skali: 

wzorowe - wz (obowiązujący skrótowy zapis); 

bardzo dobre – bdb; 

dobre – db; 

poprawne – pop 

nieodpowiednie – ndp; 

naganne – ng. 

7. Kryteria oceny z zachowania: 

1) wzorowe: 

  Otrzymuje uczeń, który wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych, ma 

 usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności, nie spóźnia się na lekcje. Bierze 

 czynny udział w zajęciach kół zainteresowań oraz godnie reprezentuje szkołę na 

 zewnątrz (olimpiady, konkursy, zawody sportowe ). Chętnie podejmuje dodatkowe 

 obowiązki na rzecz klasy i szkoły, wypełnia je z dużym zaangażowaniem. Uczeń jest 

 koleżeński, bezinteresowny i opiekuńczy, dba o higienę osobista i czystość w swoim 

 otoczeniu. Wzorowo przestrzega zarządzeń porządkowych szkoły ( zmienia obuwie, 

 nie opuszcza budynku Szkoły przed zakończeniem zajęć ) oraz zasad dotyczących 

 estetyki wyglądu zewnętrznego ucznia. Dba o piękno mowy ojczystej. Szanuje cudzą 

 własność. Wyróżnia się wzorową kulturą osobistą, dba o honor i tradycje szkoły, może 

 być stawiany jako wzór do naśladowania. Stanowi pozytywny wzór dla klasy. 
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2) bardzo dobre: 

 Otrzymuje uczeń, który maksymalnie wykorzystuje swoje możliwości intelektualne              

 w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce. Wywiązuje się z obowiązków 

 szkolnych, dba o bezpieczeństwo swoje i innych. Ma usprawiedliwione wszystkie 

 godziny nieobecności na zajęciach i spóźnienia. Podejmuje się dodatkowych 

 obowiązków na rzecz klasy, wypełnia je systematycznie. Uczeń aktywnie uczestniczy 

 w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach wewnątrzszkolnych. Przestrzega zarządzeń 

 porządkowych szkoły ( zmienia obuwie, nie opuszcza budynku szkoły przed 

 zakończeniem zajęć ) oraz zasad dotyczących estetyki wyglądu zewnętrznego ucznia. 

 Dba o honor i tradycje szkoły. Swoim zachowaniem integruje zespół klasowy, nie 

 powoduje konfliktów, umiejętnie pomaga je rozwiązać. 

3) dobre: 

 Otrzymuje uczeń, który stara się wykorzystywać swoje możliwości intelektualne                 

 w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce. Nie lekceważy obowiązków 

 szkolnych i właściwie zachowuje się w klasie, podczas przerw i poza szkołą. Bardzo 

 rzadko zdarza mu się być upominanym w kontekście swojego zachowania na lekcjach 

 i po ich zakończeniu, bądź przestrzegania zarządzeń porządkowych szkoły. 

 Nieobecności i spóźnienia ucznia są na bieżąco usprawiedliwiane. Szanuje cudzą 

 własność. Stara się utrzymywać prawidłowe relacje społeczne, nie wywoływać 

 konfliktów, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. 

4) poprawne: 

Otrzymuje uczeń, który systematycznie dba o swój rozwój kulturalny i umysłowy,    nie 

lekceważy obowiązków szkolnych, stara się wypełniać je na miarę swoich możliwości, 

chociaż ma problemy z systematycznością. Zdarzają mu się sporadycznie 

 zachowania niewłaściwe, ale reaguje na uwagi i nie popełnia tych samych 

błędów. Wypełnia podstawowe obowiązki ucznia, ale przejawia małą aktywność na 

forum klasy. Jego kultura osobista i zachowanie budzą pewne zastrzeżenia; 

5) nieodpowiednie: 

 Otrzymuje uczeń, który nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych. Jego zachowanie 

 podczas lekcji i przerw świadczy o braku kultury osobistej i stanowi naruszenie 

 przepisów porządkowych szkoły. Nie respektuje poleceń nauczycieli, utrudnia 

 prowadzenie lekcji, przeszkadza kolegom i koleżankom w wykonywaniu szkolnych 

 powinności. Ma dużą ilość godzin nieusprawiedliwionych, spóźnia się na lekcje. 
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 Wulgarnie odnosi się do pracowników szkoły i do rówieśników, swoim zachowaniem 

 świadomie demoralizuje kolegów; 

6) naganne: 

otrzymuje uczeń, który notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia, 

na lekcjach nie pracuje, przeszkadza i dezorganizuje pracę innych. Jest agresywny, 

stosuje przemoc, wykorzystuje przewagę fizyczną lub psychiczną do zastraszania 

innych w celu osiągnięcia własnych korzyści. Niszczy sprzęt szkolny lub cudzą 

własność. Zdarzają mu się zachowania przestępcze ( kradzieże, wyłudzenia, rozboje, 

zakłócenia spokoju publicznego ). Pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki lub 

namawia innych do używek. Nie reaguje na pisemne lub ustne upomnienia,                        

nie wykazuje chęci poprawy. Swoim zachowaniem wpływa destrukcyjnie                             

na zaangażowanie społeczne innych. Jest arogancki w stosunku do nauczycieli                           

i pracowników szkoły. 

8. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca uwzględniając :    

1) bieżące ocenianie spełniana kryteriów na poszczególne oceny; 

2) samooceny ucznia; 

3) oceny zespołu klasowego; 

4) opinii nauczycieli uczących w danej klasie. 

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe (poparte stosownym orzeczeniem), wychowawca 

klasy uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie. 

§ 11 

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO 

 

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

rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może za zgodą Rady Pedagogicznej przystąpić 

do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw 

oświaty  i wychowania.  

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 
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5. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz 

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

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.  

 

§ 12 

TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny.  

2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak 

niż  w terminie przewidzianym przepisami Prawa Oświatowego. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

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, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną              

z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną.  

4. 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, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego                

do spraw oświaty i wychowania.  

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej                            

z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

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

 


