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Wewnątrzszkolny System Oceniania 

  

§1 

1.Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne; 

2) zachowanie ucznia; 

3) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych oraz wychowania fizycznego; 

4) systematyczność udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego;  

5) aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Ocenienie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o  postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów ocen zachowania; 

3) bieżące ocenianie oraz  ustalanie śródrocznych ocen  klasyfikacyjnych i oceny 

zachowania według skali i w formach przyjętych w naszej szkole;   

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
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zachowania;  

6) ustalanie warunków trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) 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. 

 

§2 

 

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

(prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu 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 (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu  o : 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniana i zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej  niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej i zachowania; 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny zachowania. 

3. Nauczyciele gromadzą bieżące informacje dotyczące postępów i trudności ucznia 

w zakresie wymagań programowych na stronie dziennika lekcyjnego oraz  na kartach 

ocen. 

4. W klasach I-III prowadzone są karty oceny opisowej. 

5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są przechowywane do końca danego roku 

szkolnego. Na wniosek ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) są udostępniane 

podczas zebrań lub spotkań indywidualnych. 

 

§ 3 

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę. 

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

ustaloną według kryteriów ocen opracowanych przez nauczycieli klas I – III 

zawierającą podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów . 

4. Ocena bieżąca ucznia klas I-III odbywa się za pomocą komentarza słownego lub 

pisemnego, znaczków według inwencji nauczyciela oraz za pomocą cyfr według 

sześciostopniowej skali ocen:  
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1) celujący,  

2) bardzo dobry,  

3) dobry, dostateczny,  

4) dopuszczający,  

5) niedostateczny.  

5. W ocenie bieżącej wyrażonej cyfrą stosuje się znaki „+” i „-”. 

6. Podstawą do opracowania oceny opisowej dla każdego ucznia są wymagania 

programowe oraz obserwacja dziecka. 

7. Osiągnięcia uczniów klas I-III sprawdzane są poprzez: 

1)  testy,  

2) sprawdziany,  

3) karty pracy,  

4) wypowiedzi ustne,  

5) zaangażowanie w pracę, 

6)  bieżącą obserwację nauczyciela.  

8. Ocenę opisową wspomagają oceny cząstkowe wystawiane w ciągu roku szkolnego. 

9. W klasach IV – VI oceny bieżące, śródroczne i roczna ustala się w stopniach według 

skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

10. Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za wiedzę i umiejętności w ramach różnego 

rodzaju form aktywności takich jak:  

1) pisemne prace kontrolne (prace klasowe, sprawdziany, testy),  

2) dyktanda, 

3) kartkówki  (obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji), 

4) ustne wypowiedzi,  

5) prace domowe,  

6) formy praktyczne, 

7) aktywność na lekcji,  

8) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 

11. W przypadku przedmiotów: wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka, technika 

i zajęcia  artystyczne należy brać pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

12. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się . 

13. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

14. Decydujący wpływ na ocenę śródroczną i roczną maja oceny z prac kontrolnych.  

15. Uczeń powinien przestrzegać terminów prac klasowych oraz innych ocenianych form 

aktywności. 

16. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania formułują nauczyciele 

uczący danego przedmiotu i są one zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania . 
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17. Na początku roku nauczyciel informuje uczniów o metodach sprawdzania wiadomości 

i umiejętności. 

18. Praca kontrolna obejmuje materiał z jednego lub kilku działów. 

19. Dopuszcza się jedną pracę kontrolną   dziennie i  trzy   w ciągu tygodnia.  

20. Prace kontrolne powinny być zapowiedziane i zapisane tydzień wcześniej w dzienniku 

lekcyjnym oraz poprzedzone lekcją powtórzeniową.   

21. Nauczyciel jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni sprawdzić i udostępnić uczniom 

prace kontrolne.   

22. Uczeń i jego rodzic (opiekun prawny) mają prawo uzyskać uzasadnienie oceny z pracy 

pisemnej. 

23. Określa się następujące warunki poprawy prac kontrolnych 

1) jeśli uczeń nie pisał pracy kontrolnej, to powinien zaliczyć materiał w ciągu 

dwóch tygodni,  

2) w przypadku uczniów unikających prac kontrolnych nauczyciel 

powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wyznacza termin 

konsultacji, na których uczeń jest zobowiązany do napisania zaległej pracy,  

3) jeśli uczeń otrzymał z pracy kontrolnej ocenę niedostateczną, ma 

obowiązek poprawić ją  jeden raz w terminie ustalonym przez nauczyciela, 

ale nie dłuższym niż tydzień od oddania pracy, 

4) poprawę innych ocen określają PSO. 

24.  Kartkówka obejmuje materiał z 3 ostatnich lekcji i nie wymaga zapowiedzenia. 

25. Dopuszcza się 3 kartkówki w ciągu dnia. 

26. Kartkówki są oceniane i oddawane uczniom w ciągu tygodnia. 

27. Łączna suma punktów uzyskanych przez ucznia za pracę pisemną (sprawdzian, pracę 

klasową, kartkówkę) przeliczana jest  na oceny w następujący sposób: 

1) 0% – 32%  niedostateczny 

2) 33% - 50% -dopuszczający 

3) 51% - 74% -dostateczny 

4) 75% - 90% - dobry 

5) 91% - 99% -bardzo dobry 

6) 100% celujący 

28. Nie ocenia się ucznia przez 3 dni po dłuższej niż 5 dni usprawiedliwionej 

nieobecności. 

29. Nie ocenia się ucznia  pierwszego dnia po przerwie świątecznej (zimowej i wiosennej) 

oraz feriach. 

 

§ 4 

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. 

2.  Semestr I trwa od 01 września do ferii zimowych, nie dłużej jednak niż do 31 

stycznia, II semestr  rozpoczyna się po feriach, jednak  nie później niż 01 lutego i trwa  

do zakończenia roku szkolnego. 

3. Każdy semestr kończy się klasyfikacją. 

4. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku na koniec I semestru 

nauki 
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5. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania oraz  

zachowania  i  ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. 

6. Klasyfikacja roczna w kasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu jednej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Klasyfikacja roczna w kasach IV – VI polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i zachowania oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

8. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych  z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z 

uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego 

oraz ustaleniu w klasach I – III jednej oceny opisowej  z zajęć edukacyjnych i 

zachowania a w klasach IV – VI ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i rocznej oceny zachowania. Oceny te są opisowe. 

9. Miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej wychowawcy klas informują  

pisemnie rodziców o grożącym uczniom ocenach niedostatecznych.  

10. Dwa tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej nauczyciele informują 

pisemnie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych i ocenie  zachowania. 

11. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z 

zastrzeżeniem § 10 ust.5. 

13. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna 

z zastrzeżeniem § 10 ust. 15.  

14. Na zakończenie klasy szóstej oprócz klasyfikacji rocznej ma miejsce klasyfikacja 

końcowa, na którą składają się oceny roczne z klasy szóstej i oceny z przedmiotów, 

których nauka zakończyła się w klasie niższej. 

 

 

§ 5 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany”. 
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§ 6 

 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

2. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń : 

1) realizujący indywidualny tok nauczania, 

2) spełniający obowiązek nauki poza szkołą. 

4. Egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje techniki, plastyki, muzyki i wychowania 

fizycznego i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się również oceny 

zachowania. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej oprócz 

plastyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, z których ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się  z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami), jednak nie może odbyć się później niż w  dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w 

obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

8. Egzamin klasyfikacyjny ucznia, który spełnia obowiązek nauki poza szkołą 

przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, w skład której wchodzą: 

Dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora zajmujący kierownicze 

stanowisko oraz nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla danej klasy. 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem 

oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze 

obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający: imiona i nazwiska nauczycieli (lub skład komisji) 

przeprowadzających egzamin, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wyniki 

egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się 

pisemne prace ucznia.  

13. Ustalona prze nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  

roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna 

z zastrzeżeniem § 10 ust.5. 
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14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 7 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej.   

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I-III, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub PPP w 

porozumieniu  z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeśli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od niedostatecznej. 

4. 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. 

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię wlicza się do 

średniej ocen, także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

6. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 

7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego 

ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych 

zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralna) ocenę klasyfikacyjną. 

9. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3 nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

§ 8 

1. W klasie szóstej przeprowadzany jest sprawdzian obejmujący wymagania ustalone 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

2. Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu sprawdzianu określa rozdział 4  paragrafy 

32 – 52 Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

3. Uczeń, który w danym roku nie przystąpił do sprawdzianu w terminie określonym 

w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu lub nie przystąpił do odpowiedniej 

części sprawdzianu, powtarza klasę szóstą oraz przystępuje do sprawdzianu 

w następnym roku.  

4. Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do sprawdzianu, ale nie uzyskał 

świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym powtarza szóstą klasę, 
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przystępuje ponownie do sprawdzianu w tym roku szkolnym, w którym powtarza 

ostatnią klasę. 

§ 9 

 

1. Począwszy od klasy IV  uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych   albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć 

technicznych i  techniki, z których egzamin ma przede wszystkich formę zajęć 

praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole kierownicze 

stanowisko - jako przewodniczący komisji,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,   

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -  jako 

członek komisji. 

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

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

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności: skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania 

egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o  ustnych odpowiedziach 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 szkoły, nie później jednak niż do końca 

września. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

10. Uwzględniając możliwości ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązujących zajęć edukacyjnych pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie 

programowo wyższej. 
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§ 10 
 

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

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna   ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie ) mają prawo wystąpić z wnioskiem do dyrektora 

szkoły o umożliwienie ich dziecku uzyskania wyższej niż ustalona rocznej   oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny 

zachowania w ciągu jednego tygodnia od zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

3. Zastrzeżenia do oceny zajęć edukacyjnych lub zachowania rodzice przedstawiają 

w formie pisemnej dyrektorowi szkoły. Odwołanie musi zawierać szczegółowo 

przedstawione, konkretne zarzuty oraz wskazywać, jaka ocena według odwołującego 

się powinna być wystawiona 

4. Zastrzeżenia  te mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny nie później jednak niż 

w ciągu siedmiu dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny lub rodzic ucznia odwołał się od 

ustalonej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności ucznia. 

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

jednak nie może on odbyć się później niż 5 dni  od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

7. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne kierownicze 

stanowisko wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie 

dane zajęcia edukacyjne. nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne 

zajęcia edukacyjne.  

 

8. W  celu ustalenia oceny rocznej oceny zachowania dyrektor powołuje komisję w 

składzie:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji 

2) wychowawca klasy  

3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie  

4) pedagog 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

6) przedstawiciel rady rodziców. 
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9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w 

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

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

10. Ustalona przez komisję roczna  ocena klasyfikacyjna nie może być niższa niż od 

ustalonej wcześniej oceny.  

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

zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

12. Powołana komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 

13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, 

termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz 

ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

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

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

15. Powyższe przepisy można stosować w przypadku rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, 

z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

§ 11 

 

1. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) po przedstawieniu 

zaświadczenia lekarskiego o przeciwskazaniach do udziału w zajęciach lub opinii o 

ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, 

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego bądź z wykonywania 

określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, informatyki, zajęć 

komputerowych,  na czas określony w zaświadczeniu.  

2. Jeżeli okres  zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki  zajęć 

komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej    

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”. 

§ 12  
 

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

opisowymi. 

2. W klasach IV – VI śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ustalana 

według skali:  

1) wzorowe,  
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2) bardzo dobre,  

3) dobre,  

4) poprawne,  

5) nieodpowiednie,  

6) naganne. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym są ocenami opisowymi. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u 

którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ 

stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

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

zasięgnięciu opinii nauczycieli, którzy wyrażają ją na karcie oceny zachowania klasy,  

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

5. Nauczyciele w ciągu semestru swoje uwagi na temat zachowania ucznia zapisują 

w zeszytach pochwał i uwag.  

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

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 wszystkim pracownikom szkoły i innym osobom 

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

edukacyjnych.  

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na promocje do klasy programowo 

wyższej lub ukończeniem szkoły z zastrzeżeniem punktu 9. 

9. Ocena zachowania może ulec zmianie po posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej: 

1) w przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkoły i regulaminu zachowania 

2) w wyniku informacji o pozytywnych działaniach ucznia na rzecz szkoły lub 

społeczności lokalnej 

10. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

11. Kryteria oceny zachowania: 

1)  Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

 

a) wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

b) angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły, 

c) godnie reprezentuje szkołę, 

d) wzorowo i kulturalnie zachowuje się  na lekcjach, przerwach oraz imprezach 

i uroczystościach szkolnych, 
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e) przestrzega zasad bezpieczeństwa, 

f) wszelkie spory rozwiązuje bez użycia przemocy, 

g) okazuje szacunek pracownikom szkoły i innym uczniom, 

h) jest koleżeński i prawdomówny, 

i) dba o piękno mowy ojczystej, 

j) nie ma żadnych uwag,  nieusprawiedliwionych godzin  i spóźnień, 

k) wygląda schludnie. 

  

2)  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

a) sumiennie wywiązuje się z obowiązków ucznia 

b) godnie reprezentuje szkołę 

c) czasami angażuje się w prace  na rzecz klasy i szkoły 

d) kulturalnie zachowuje się  na lekcjach, przerwach oraz imprezach i 

uroczystościach szkolnych 

e) przestrzega zasad bezpieczeństwa 

f) wszelkie spory rozwiązuje bez użycia przemocy 

g) okazuje szacunek pracownikom szkoły i innym uczniom 

h) jest koleżeński i prawdomówny  

i) dba o piękno mowy ojczystej 

j) nie ma  uwag,  nieusprawiedliwionych godzin  i spóźnień 

k) wygląda schludnie 

  

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

a) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków ucznia 

b) zachowuje się kulturalnie w szkole  i poza nią 

c) rzadko angażuje się w życie klasy i szkoły 

d) okazuje szacunek pracownikom szkoły i innym uczniom 

e) jest koleżeński i prawdomówny  

f) przestrzega zasad bezpieczeństwa 

g) raz zdarzyło mu się wdać w bójkę 

h) wygląda poprawnie  

i) nie używa wulgaryzmów 

j) wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie 

k) ma najwyżej dwa spóźnienia 

l) ma maksymalnie dwie uwagi 

 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) czasami zachowuje się niekulturalnie,  

b) przestrzega zasad bezpieczeństwa 

c) nie zawsze okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i innym 

uczniom, 

d) rzadko angażuje się w życie klasy i szkoły, 

e) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

f) jest uczciwy, nie kłamie, nie oszukuje, 
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g) dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób, 

h) nie używa wulgaryzmów, 

i) sporadycznie (raz lub dwa)zdarza mu się wdawać w bójki i zachowywać 

agresywnie, 

j) ma maksymalnie 5 uwag, 

k) może mieć do 5 godzin nieusprawiedliwionych i 5 spóźnień. 

 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) lekceważy obowiązki szkolne, 

b) ma nieodpowiedni stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, 

c) ma więcej niż 5 uwag,  

d) bardzo często spóźnia  się na lekcje (ma powyżej 10 spóźnień w semestrze) 

e) ma więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych, 

f) naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych uczniów, 

g) przejawia zachowania agresywne, 

h) zachowuje się niekulturalnie wobec pracowników szkoły i innych uczniów, 

i) ma niedbały wygląd. 

 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) lekceważy obowiązki szkolne, 

b) ma nieodpowiedni stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, 

c) ma więcej niż 10 uwag , 

d) bardzo często spóźnia się na lekcje,  

e) ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych, 

f) przejawia zachowania agresywne, 

g) naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych uczniów, 

h) zachowuje się niekulturalnie wobec pracowników szkoły i innych uczniów, 

i) ma niedbały wygląd, 

j) wchodzi konflikty z prawem, 

k) niszczy mienie szkolne. 

§ 13 

 

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia: 

a) pochwała ustna  wychowawcy przed klasą, 

b) pochwała ustna dyrektora wobec uczniów szkoły, 

c) nagrody książkowe i rzeczowe na zakończenie roku szkolnego za wyniki w 

nauce – średnia co najmniej 4,75, 

d) listy gratulacyjne dla rodziców uczniów, którzy uzyskali promocję z 

wyróżnieniem, 

e) nagrody książkowe, rzeczowe i dyplomy po każdym semestrze 

przyznawane przez wychowawcę klasy oraz innych nauczycieli, 

f) nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów szkolnych konkursów, 
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g) stypendium wójta za wysokie wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia 

przyznawane po każdym semestrze, 

h) stypendium dyrektora za wysokie wyniki w nauce lub szczególne 

osiągnięcia przyznawane po każdym semestrze, 

i) nagrody rzeczowe i dyplomy za osiągnięcia sportowe, 

j) nagrody książkowe i rzeczowe dla uczestników rejonowych konkursów 

przedmiotowych, 

k) nagroda  dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, 

l) dyplomy dla szóstoklasistów za pracę na rzecz szkoły i godne 

reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach.  

 

2. Uczeń może zostać ukarany za: 

a) lekceważący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych, 

b) uchybienie dyscyplinie szkolnej, 

c) narażanie na niebezpieczeństwo siebie i innych, 

d) okazywanie braku szacunku pracownikom szkoły i innym uczniom, 

e) nieprzestrzeganie zasad kultury, 

f) nieuczciwość i kłamstwo, 

g) wulgarny język, 

h) kradzież, chuligaństwo i stosowanie przemocy, 

i) niszczenie mienia szkoły i innych uczniów. 

 

3. Uczeń może otrzymać następujące kary: 

a) upomnienie przez wychowawcę, 

b) wpisanie uwagi do zeszytu uwag, 

c) dyscyplinująca rozmowa z pedagogiem, 

d) zakaz uczestniczenia w imprezach szkolnych i reprezentowania szkoły, 

e) prace porządkowe na rzecz szkoły, 

f) pisemne  wezwanie rodzica do szkoły, 

g) nagana dyrektora, 

h) nagana dyrektora szkoły udzielona na forum szkoły, 

i) przeniesienie do innej klasy, 

j) w przypadku rażących uchybień w zachowaniu po uzgodnieniu 

z kuratorem oświaty przeniesienie do innej szkoły. 

4. O karach wymienionych w pkt. g-j, wychowawca klasy w formie pisemnej za 

potwierdzeniem odbioru, niezwłocznie informuje rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia. 

 

§ 14 
 

1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do pisemnego odwołania 

się do dyrektora szkoły od wymierzonej kary wymienionej w §13 ust4. 

2. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły w ciągu 7 dni od poinformowania 

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o wymierzonej karze. 



Zał.  do Uchwały nr 2  Rady Pedagogicznej                                                                                      
PSP w Zawadzie z dn. 28.08.2015. 

 

15 | S t r o n a  
 

3. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego odwołania się podejmuje 

decyzję o utrzymaniu, zawieszeniu lub cofnięciu kary. 

 

 


