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Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego  

w Diecezjalnej Szkole Podstawowej w Nysie 
 

REGULAMIN OCENIANIA 
 

 

I. Postanowienia wstępne. 
 

1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Diecezjalnej Szkole 

Podstawowej w Nysie zwane dalej regulaminem oceniania określono na podstawie 

Statutu Szkoły. 

2. Regulamin oceniania jest zgodny z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2018 poz. 1457,1560, 1669 i 2245), z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245)  oraz z rozporządzeniem 

MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 373). 

 

II. Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego. 
 

§ 50 

Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 
 

§ 51 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających 

z realizowanych w szkole programów nauczania.  

2. 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.  

3. 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 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;  
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5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej.  

4. 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;  

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) przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych;  

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

6) ustalenie rocznej oceny z religii zgodnie z odrębnymi przepisami;  

7) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania;  

8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

5. Nauczyciele, nie później niż do 30 września 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.  

6. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 5 pkt 1, nauczyciele 

opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań 

edukacyjnych nauczyciele przekazują Dyrektorowi.  

5. Informacje, o których mowa w ust. 5 nauczyciele przekazują uczniom w formie 

ustnej na pierwszych lekcjach w nowym roku szkolnym.  

6. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym przekazuje 

rodzicom zasady oceniania wewnątrzszkolnego oraz informuje o możliwości 

zapoznania się ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi 

do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

u wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu.  

7. Wychowawca oddziału nie później niż do 20 września każdego roku szkolnego, 

informuje uczniów (podczas zajęć z wychowawcą) oraz ich rodziców 

(podczas zebrania) o: 
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1) Warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  

2) Warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

8. Fakt przyjęcia do wiadomości informacji, o których mowa w ust. 6 i 7 rodzice 

potwierdzają podpisem w dokumentacji wychowawcy.  

 

§ 52 

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, o których mowa 

w § 51 ust. 4 pkt 1, 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 - na podstawie tej opinii;  

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

jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli 

i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach.  

 

III. Zwalnianie z zajęć wychowania fizycznego, informatyki  

oraz nauki drugiego języka obcego. 

 

§ 53 

1. Dyrektor zwalnia ucznia z informatyki na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, 

na czas określony w tej opinii.  

2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony 

w tej opinii.  

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:  

1) wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, 

2) informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  
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4. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

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

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

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.  

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie 

z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”.  

IV. Ocenianie bieżące 

 

§ 54 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnieciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.  

2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen 

bieżących w skali, o której mowa w § 57 ust. 1, odbywa się w następujących 

formach:  

1) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech 

ostatnich lekcji;  

2) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów 

programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów 

pisemnych;  

3) kartkówki - sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące 

materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;  

4) pisemne prace klasowe - sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, 

sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej 

działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych;  

5) dyktanda;  

6) ćwiczenia i zadania praktyczne;  

7) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;  

8) ćwiczenia i zadania wykonane w domu;  

9) prace długoterminowe i prace projektowe;  

10) inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające 

ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.  

3. Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 2 pkt 4, nauczyciel wpisuje 

do dziennika oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być 

poprzedzona omówieniem jej zakresu i kryteriów oceny.  

4. Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie wymagają zapowiadania.  
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5. Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.  

6. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej dwie pisemne prace klasowe 

i nie więcej niż jedna w danym dniu.  

7. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę 

bieżącą.  

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

9. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen 

bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej 

niż trzy.  

10. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, 

liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna 

wynosić nie mniej niż cztery.  

11. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje 

do dziennika lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomości:  

1) w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo 

przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej;  

2) w ciągu 7 dni od daty kartkówki.  

12. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez 

nauczyciela do końca roku szkolnego.  

13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia udostępniane są uczniowi i jego 

rodzicom do wglądu na terenie szkoły.  

 

§ 55 

1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki 

i uzupełnić zaległości.  

2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym 

mowa w ust. 1, w ustalonym przez siebie terminie i formie.  

3. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który 

w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej 

wymaganej przez nauczyciela.  

4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania 

wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela.   

5. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania 

wiadomości i umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z uczniem.  

6. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego 

zakresu materiału, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym 
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przypadku decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności 

ucznia podejmuje nauczyciel.  

7. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności 

na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku 

zadania domowego, zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, 

stroju sportowego itp.:  

1) jeden raz w ciągu okresu - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych 

w wymiarze 1 godziny tygodniowo;  

2) dwa razy w ciągu okresu - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych 

w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo.  

8. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia 

z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.  

 

V. Skala i ogólne zasady oceniania 

 

§ 56 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne; 

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

3. Nauczyciel na wniosek ucznia lub jego rodzica ustnie uzasadnia uczniowi lub jego 

rodzicom ustaloną ocenę. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może 

zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w formie pisemnej. 

4. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz 

do wymagań edukacyjnych.  

5. Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia 

respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych 

i obowiązków określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.  

 

 

§ 57 

1. W klasach I – III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych są opisowe. 

2. Począwszy od klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:  

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 
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6) stopień niedostateczny – 1. 

3. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 1 pkt 1–5. 

4. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 1 pkt 6.  

5. W przypadku ocen bieżących z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów, odpowiednio: cel, bdb, db, dst, dop 

i nd.  

6. Przy wystawianiu ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych dopuszcza 

się stosowanie plusów i minusów. Plus podwyższa ocenę o 0,5 stopnia,  minus 

obniża ocenę o 0,25 stopnia. 

7. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie symbolu „0”, który oznacza 

nieobecność uczniów na pracy klasowej lub sprawdzianie. 

8. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie skali innej niż 1-6 wg 

szczegółowych zapisów w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. Nauczyciel 

przedmiotu prowadzi ustaloną w PZO dokumentację osiągnięć  uczniów a w 

dzienniku lekcyjnym wpisuje oceny w przeliczeniu na skalę 1-6 na potrzeby 

oceniania śródrocznego i rocznego. 

9. W ocenianiu prac pisemnych  stosuje się transformację wyniku procentowego na 

ocenę szkolną wg ustalonych kryteriów: 

 

celujący                  98% - 100%  

bardzo dobry        90% - 97% 

dobry                      75% -89% 

dostateczny            55% - 74% 

dopuszczający       35% - 54% 

niedostateczny       poniżej 35% 

 

VI. Zasady oceniania zachowania. 

§ 58 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

2. Począwszy od klasy IV śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną 

zachowania ustala się według następującej skali:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  
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5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  

3. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się z uwzględnieniem 

następujących kryteriów:  

1) zachowanie poprawne:  

a) uczeń odróżnia dobro od zła - prawidłowo ocenia zachowania własne 

i zachowania innych osób w kategoriach moralnych;  

b) nie stwierdzono, by postępowanie ucznia przyniosło jakąkolwiek szkodę 

jemu samemu, innej osobie lub otoczeniu, w szczególności szkole;  

c) w przypadku postępowania godzącego w dobro własne, dobro innej osoby 

lub dobro otoczenia, uczeń żałował, naprawił lub zrekompensował szkodę 

i zmienił swoje zachowanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli.   

2) zachowanie dobre:  

a) uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej; 

b) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w jednym 

z obszarów: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, 

szczególnie szkoły; 

3) zachowanie bardzo dobre:  

a) uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej; 

b) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w dwóch 

obszarach spośród następujących: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), 

wobec otoczenia, szczególnie szkoły; 

4) zachowanie wzorowe:  

a) uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej;  

b) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra 

we wszystkich trzech obszarach: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), 

wobec otoczenia, szczególnie szkoły; 

5) zachowanie nieodpowiednie:  

a) uczeń nie spełnił jednego lub dwóch kryteriów oceny poprawnej, 

w szczególności naruszył swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej 

osoby lub dobro otoczenia; 

b) nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody albo nie zmienił 

swojego zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli; 

6) zachowanie naganne: 

a) uczeń nie spełnił kryteriów oceny poprawnej;  

b) został ukarany naganą Dyrektora, ale kara ta nie spowodowała oczekiwanej 

zmiany jego zachowania; 

c) w sposób rażący lub uporczywy naruszał swoim postępowaniem dobro 

własne, dobro innej osoby (osób) lub dobro otoczenia;  

d) nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody i nie zmienił 

swojego zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli. 

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

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ 
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stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej.  

 

5. Szczegółowe wymagania na oceny zachowania w poszczególnych obszarach: 

DOBRO W STOSUNKU DO SIEBIE: 

Uczeń: 

− jest uczciwy,  

− dba o własne zdrowie,  

− systematycznie pogłębia swoją wiedzę i rozwija swoje umiejętności,  

− dba o swój rozwój moralny i duchowy,  

− opuszczone godziny i spóźnienia usprawiedliwia w ustalonym terminie,  

− dopuszczalna liczba spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze: 

o 3 – ocena wzorowa,  

o 5 – ocena bardzo dobra,  

o 6 – ocena dobra,  

o 10 - ocena poprawna, 

− dopuszczalna liczba godzin nieusprawiedliwionych w semestrze: 

o 0 – ocena wzorowa,  

o 3 – ocena bardzo dobra,  

o 5 – ocena dobra,  

− przestrzega zakazu palenia,  

− wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków;  

− dba o estetyczny i schludny wygląd, higienę osobistą, jest zawsze stosownie ubrany 

do okoliczności (zgodnie ze statutem i regulaminem szkoły) 

 

DOBRO W STOSUNKU DO INNYCH OSÓB: 

Uczeń: 

− jest uczciwy, koleżeński, lojalny, pracuje w zespole klasowym, szanuje własność innych 

osób,  

− dba o zdrowie innych i przestrzega zasad bezpieczeństwa,  

− dba o kulturę języka ojczystego,  

− okazuje szacunek koleżankom i kolegom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły 

oraz zachowuje się stosownie do okoliczności (kaplica szkolna, muzeum, teatr),  

− używa Internetu i innych mediów w sposób, który nie wyrządza krzywdy innym osobom.  

 

DOBRO WOBEC OTOCZENIA, SZCZEGÓLNIE SZKOŁY:  

Uczeń: 

− jest uczciwy, prawdomówny, zdyscyplinowany, kulturalny,  

− wykazuje dbałość o kulturę języka ojczystego w szkole i poza nią,  
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− przestrzega ustalonych warunków korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych i 

elektronicznych nośników informacji. Złamanie zasad korzystania z urządzeń 

telekomunikacyjnych: 

✓ 1 raz – poinformowanie wychowawcy,  

✓ 2-gi raz – informacja telefoniczna wychowawcy do rodzica,  

✓ 3-ci raz – obniżenie oceny zachowania.  

− osiąga wyniki na olimpiadach przedmiotowych, konkursach różnego typu, zawodach 

sportowych,  

− prawidłowo korzysta z urządzeń ogólnodostępnych, mienia szkolnego, reaguje 

na przejawy niszczenia,  

− dba o czystość i estetyczny wygląd klasy i szkoły,  

− ma opinię ucznia aktywnie uczestniczącego we wszystkich zajęciach edukacyjnych,  

− aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, w pracach i imprezach szkolnych, 

włącza się do organizacji, wykazuje się inicjatywą lub pomaga w realizacji pomysłów 

innych,  

− angażuje się w prace na rzecz społeczności szkolnej (Samorząd Uczniowski, Samorząd 

Szkolny),  

− wykazuje się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji 

projektów,  

− pracuje na rzecz środowiska lokalnego w ramach wolontariatu lub pomocy 

charytatywnej,  

6. Wychowawca zakłada i prowadzi zeszyt wychowawcy, do którego na bieżąco 

wpisuje spostrzeżenia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, 

respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego, a także informacje 

o zastosowanych środkach wychowawczych, udzielonych nagrodach i karach 

oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków wychowawczych.  

7. Tryb usprawiedliwiania nieobecności:  

1) rodzice mają obowiązek pisemnie lub ustnie usprawiedliwić nieobecność ucznia 

na zajęciach bezpośrednio po powrocie do szkoły, ale nie później niż w ciągu dwóch 

tygodni od jego powrotu do szkoły (nie później niż na dzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej); usprawiedliwienie powinno zawierać termin i powód 

nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych; 

2) w przypadku przedłużającej się choroby (powyżej 1 tygodnia) rodzice mają obowiązek 

poinformować o zaistniałym fakcie wychowawcę lub dyrektora szkoły; 

3) w przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia (hospitalizacja, wyjazd 

rodzinny) rodzice maja obowiązek powiadomić wychowawcę lub dyrektora szkoły nie później 

niż w dniu zwolnienia z podaniem terminu i powodu nieobecności; 

4) nieobecności spowodowane samowolnym opuszczeniem zajęć lekcyjnych przez ucznia są 

nieusprawiedliwiane. 
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VII. Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa. 

§ 59 

1. Uczeń podlega klasyfikacji:  

1) śródrocznej i rocznej;  

2) końcowej.  

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

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

w terminie ustalonym przez Dyrektora.  

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, z tym że w klasach I–III w przypadku:   

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną 

z tych zajęć;  

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną 

z tych zajęć. 

5. Na klasyfikację końcową składają się:  

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie ósmej, oraz  

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w klasach programowo niższych, oraz  

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.  

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.  

7. Ocena śródroczna, roczna i końcowa jest ustalana na podstawie ocen bieżących jako 

średnia ważona ocen dominujących i wspomagających. 

Ustala się wagi ocen:  

dominujących jako 3, wspomagających jako 2 i 1 , z wyłączeniem ocen  

z  wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki i informatyki. 

Ocena śródroczna, roczna i końcowa z tych przedmiotów ustalana jest na podstawie 

ocen bieżących jako średnia arytmetyczna. 

8. Oceny dominujące  uczeń otrzymuje za następujące formy sprawdzania wiedzy i 

umiejętności: 

a) sprawdziany, zadania klasowe, badania wyników,  

b) konkursy, olimpiady , 

c) inne formy wskazane w przedmiotowych zadach oceniana 

Oceny wspomagające   uczeń otrzymuje za następujące formy sprawdzania wiedzy i 

umiejętności: 

a) kartkówki   

b) odpowiedzi ustne,  

c) aktywność na lekcji,  

d) praca w grupie,  
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e) zadania domowe,  

f) projekty,  

g) prace dodatkowe. 

9.   Ustala się zakresy średnich na poszczególne oceny śródroczne, roczne i końcowe. 

      celujący:                 SW ≤ 5,4  

      bardzo dobry:       4,7 ≤ SW < 5,4 

      dobry:                    3,7 ≤ SW < 4,7 

      dostateczny:          2,7  ≤ SW < 3,7 

      dopuszczający:     1,75 ≤ SW < 2,7 

      niedostateczny:     SW < 1,75 

 

10. Uczeń może ponadto otrzymać ocenę celującą,  jeśli spełnia kryteria oceny bardzo 

dobrej oraz osiągnął sukcesy na konkursach przedmiotowych na szczeblu wyższym 

niż szkolny. 

11. Nauczyciel ma prawo w uzasadnionych przypadkach dodać 0,2 punktu do 

otrzymanej średniej ważonej ocen.   

 

12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę   

       klasyfikacyjną zachowania.  

13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

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

      promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

15. 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. 

 

§ 60 

1. W klasach I–III:  

1) oceny bieżące z zajęć edukacyjnych i zachowania są ustalane w formie symboli 

określonych przez nauczyciela, oznaczających poziom i postępy ucznia w nauce 

i zachowaniu;  

2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

są ocenami opisowymi. 

2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 
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§ 61 

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

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.  

2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania ustala się w terminie ustalonym przez Dyrektora.  

3. W terminie ustalonym przez Dyrektora nie później niż na dwa tygodnie przed 

rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy, z zastrzeżeniem 

ust. 8, ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego, w wyodrębnionej kolumnie, 

przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych i religii oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.  

4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas               

IV-VIII informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

ustnie, bezzwłocznie po ich wpisaniu do dziennika lekcyjnego.  

5. Na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym wychowawca oddziału bezzwłocznie 

sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen 

klasyfikacyjnych i przekazuje go bezpośrednio rodzicom podczas zebrania 

albo uczniowi - w celu przedstawienia do wiadomości rodzicom. W przypadku 

przekazania wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do wiadomości informacji 

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają 

na wykazie podpisem i datą. Podpisany przez rodziców wykaz przewidywanych 

rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez 

niego terminie, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty otrzymania wykazu.  

6. Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 5, w uzasadnionych przypadkach 

informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być 

przekazana rodzicom ucznia pocztą elektroniczną,  telefonicznie, osobiście przez 

wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie. 

7. Fakt przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

w formach, o których mowa w ust. 6, nauczyciel dokumentuje adnotacją 

w dzienniku lekcyjnym.  

8. Przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I-III 

przedstawiane są rodzicom przez wychowawców oddziałów podczas spotkania 

z wychowawcą. Fakt przyjęcia do wiadomości przewidywanej opisowej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej rodzice potwierdzają podpisem. W przypadku nieobecności 

rodziców na zebraniu wychowawca przedstawia im przewidywaną opisową roczną 

ocenę klasyfikacyjną podczas indywidualnego spotkania lub listownie.  

9. Podpisane przez rodziców wykazy przewidywanych rocznych ocen 

klasyfikacyjnych oraz przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów 

klas I-III wychowawcy przechowują w swojej dokumentacji.  

10. Za skuteczne przekazanie rodzicom każdego ucznia informacji o przewidywanych 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie później niż na tydzień przed rocznym 
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klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, odpowiadają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia i wychowawca oddziału.  

 

§ 62 

1. W ciągu trzech dni od daty uzyskania przez rodziców informacji o przewidywanych 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się 

odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne 

lub wychowawcy oddziału z wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż 

przewidywana.  

2. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel może:  

1) podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna 

z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do jej uzyskania;  

2) ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego 

sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że: 

a) uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania 

osiągnięć edukacyjnych lub  

b) uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania 

na ocenę wyższą niż przewidywana.   

3. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności, 

o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w formie określonej przez 

nauczyciela nie później, niż w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.  

4. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

wyższej niż przewidywana wychowawca może:  

1) podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna 

z kryteriami oceniania zachowania;  

2) ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że: 

a) przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania 

zachowania lub  

b) uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny 

wyższej niż przewidywana.  

5. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż 

przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i jego 

rodziców o ustalonej ocenie rocznej w formie pisemnej. Przyjęcie informacji rodzic 

potwierdza podpisem.  

6. Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny 

klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują 

do dziennika lekcyjnego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.  

7. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej 

klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie 
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ukarany naganą Dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad 

współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną 

klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie 

informuje ucznia i jego rodziców oraz Dyrektora. 

 

§ 63 

1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami, 

otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  

2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą.  

 

 

VIII.  Egzamin klasyfikacyjny. 

§ 64 

1. 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 tych zajęciach, przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.  

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny program lub tok nauki. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, 

muzyka, plastyka, informatyka i wychowanie fizyczne. Uczniowi temu nie ustala się oceny 

zachowania. 

6. Uczeń, który ubiega się o egzamin klasyfikacyjny składa w tej sprawie pisemną prośbę do 

dyrektora szkoły.  

7. Zadania do egzaminu klasyfikacyjnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, w skład 

której wchodzi nauczyciel danych zajęć edukacyjnych oraz nauczyciel takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  
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10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

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

egzamin ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.  

11. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – 

w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.  

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, imiona 

i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny, termin egzaminu 

klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne oraz ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną.     

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 9, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.  

14. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem § 65 i § 66.  

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.  

 

IX. Egzamin poprawkowy 

§ 65 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę 

klasyfikacyjną z:  

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo  

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego  

- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Zestawy pytań do egzaminu poprawkowego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo wyznaczony przez dyrektora nauczyciel jako 

przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący 

oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

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

egzamin ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.  

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy 

przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, imiona 

i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, 

zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną 
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7. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.     

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca 

września.  

9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 66 ust. 16.  

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

programowo wyższej i powtarza klasę.  

11. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz 

w ciągu 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. 

 

X. Ponowne ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 66 

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

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania 

tych ocen.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, 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 ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;  

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

klasyfikacyjną zachowania. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza komisja w składzie: 

dyrektor szkoły albo wyznaczony przez dyrektora nauczyciel jako przewodniczący komisji, 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący oraz nauczyciel 

prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.   
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5. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje 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. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 

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

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej 

i ustnej.  

8. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, imiona i nazwiska 

osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania 

egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

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

ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik 

do arkusza ocen ucznia.  

10. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

11. W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania wchodzą: dyrektor szkoły 

lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji, 

wychowawca oddziału, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

pedagog, jeśli jest zatrudniony w szkole, psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole, 

przedstawiciel samorządu uczniowskiego raz przedstawiciel rady rodziców. 

12. Komisja ustala roczna 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. Ustalona przez 

komisje roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalone wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna. 

13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska osób 

wchodzących w skład komisji, termin posiedzenia, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, 

ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 65 ust. 1.  

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, 

o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem 

i jego rodzicami.  
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16. Postanowienia ust. 1–11, 14-15 stosuje się odpowiednio 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, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.  

 

XI. Promowanie i ukończenie szkoły. 

§ 67 

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

promocję do klasy programowo wyższej.  

2. 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, na wniosek 

wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

3. 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 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.  

 

§ 68 

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

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne 

pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 57 ust. 2, z zastrzeżeniem 

§ 66 ust. 16.  

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

3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 

o których mowa w § 57 ust. 2. 

 

§ 69 

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane 

z tych zajęć.  
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3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania.  

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane 

z tych zajęć.  

 

XII. Informowanie Rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów. 

§ 70 

1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce 

i zachowaniu poprzez: 

1) wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu 

odpowiednio do zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, karty pracy lub do 

dzienniczka w celu przedstawienia rodzicom do wiadomości; fakt przyjęcia 

informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem; 

2) przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań 

z wychowawcami, odpowiednio:  

a) ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;  

b) wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

lub przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku 

uczniów klas I-III także opisowych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

i przewidywanych opisowych rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

3) kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;  

4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny 

lub listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.  

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, o których mowa w § 65 

oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi 

lub jego rodzicom do wglądu - na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym 

z Dyrektorem.  

 

                                        Pozytywnie zaopiniowano na Radzie Pedagogicznej 30.08.2017 r.  

                              Aktualizacja do obowiązującego prawa oświatowego 10 września  2019 r. 

 

                              Dostosowano  do prowadzenia oceniania uczniów w formie  elektronicznej.   

                                                                          decyzją rady pedagogicznej w dnia 11.11.2020 r.                                                                                         

 


