
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI i SPOSÓB OCENIANIA 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO   

UCZNIÓW 

ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK  
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W SURAŻU 

(Wyciąg ze statutu) 

 

 

§ 90a 

Ocenianie ucznia 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

§90b 

Cele oceniania 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w 

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 



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 uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5)  dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

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 oraz zajęć,  

2)  ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5)  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania; 



6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się na podstawie odrębnych przepisów ( art.12 

ust.2). 

§90c 

Wymagania edukacyjne 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań edukacyjnych będą dostępne do zapoznania 

się w bibliotece szkolnej i stronie internetowej szkoły. 

3. Zapoznanie uczniów z wymaganiami nastąpi na pierwszej godzinie zajęć lekcyjnych 

(najpóźniej do 20 września) i zostanie opatrzone wpisaniem tematu: Zapoznanie z 

wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania i BHP. 

4. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zachowania. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceniania zachowania będą dostępne do 

zapoznania się w bibliotece szkolnej i stronie internetowej szkoły. 



6. Uczniowie zostaną zapoznani z kryteriami oceniania zachowania na pierwszej godzinie 

wychowawczej (najpóźniej do 20 września), co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika 

tematu: Zapoznanie z kryteriami oceniania zachowania. 

7.  Rodzice zostaną zapoznani z kryteriami oceniania zachowania na pierwszym zebraniu. 

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

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

9. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1)  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia; 

3)  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4)  nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5)  posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

10. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 



11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 

niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na 

wcześniejszym etapie edukacyjnym. 

12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

13. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

1) jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 13, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

14. Dyrektor szkoły 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 

nowożytnego. 

1)   w przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 14, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z 

nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia; 

2)  w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

§90d 

Ogólne zasady oceniania i klasyfikowania uczniów 

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 



1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a/ śródroczne i roczne,  

b/ końcowe. 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

1) formy uzasadniania oceny dla ucznia: 

a/ ustna na prośbę ucznia w uzgodnionym czasie; 

b/ pisemna, w formie podania poprawnych odpowiedzi w trakcie oceniania prac pisemnych, 

na bieżąco; 

c/ pisemna, w formie komentarza pod pracą; 

d/ ustny komentarz podczas zajęć edukacyjnych. 

2) formy uzasadniania oceny dla rodzica (prawnego opiekuna): 

a/ ustna na prośbę rodzica w uzgodnionym terminie; 

b/ w trakcie zebrań z rodzicami oraz konsultacji indywidualnych. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.  

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

7. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i 6. 



1) dokumentacja udostępniana jest do wglądu wyłącznie na terenie szkoły w obecności 

nauczyciela. 

a/ zabrania się sporządzania kopii oraz robienia adnotacji na udostępnianych dokumentach. 

2) udostępnianie dokumentacji do wglądu  uczniom: 

a/ na bieżąco w trakcie zajęć edukacyjnych; 

b/ w trakcie konsultacji we wskazanym terminie. 

3) udostępnianie dokumentacji do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom): 

a/ w trakcie zebrań z rodzicami oraz konsultacji indywidualnych; 

b/ ustna na prośbę rodzica w uzgodnionym terminie. 

8. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej;  

2) końcowej. 

9. 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. Klasyfikację 

śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie ustalonym 

przez dyrektora szkoły. 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,  

szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

10. 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 szkoły podstawowej 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. 

11. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

programowo najwyższej oraz 

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

odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

12. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu. 

13. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

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

zachowania. 

15. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

16. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego 

rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania; 

1) nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani na 31 dni przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wpisać zielonym długopisem przewidywaną 

ocenę niedostateczną; 

2)  na 30 dni przed roczną radą klasyfikacyjną wychowawcy w formie pisemnej informują 

rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną; 



a/  informacja o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną przygotowana zostanie w dwóch 

egzemplarzach - oryginał otrzyma rodzic (prawny opiekun), natomiast podpisana kopia 

zostanie dołączona do dokumentacji wychowawcy; 

b/ w przypadku nieobecności rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniu, wychowawca 

zobowiązany jest przesłać informację listem poleconym; 

3) powyższe ustalenia zawarte w pkt. 1 i 2 mają zastosowanie również  w przypadku 

przewidywanej śródrocznej klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych; 

4) 15 dni przed roczną radą klasyfikacyjną, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, 

wpisują do dziennika przewidywane oceny roczne; 

5) wpisanie oceny do dziennika elektronicznego jest jednoznaczne z przekazaniem rodzicom 

informacji o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

17. 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. 

1)  w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”; 

2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych mogą być ustalane z 

wykorzystaniem średniej ważonej. 

18. W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale 

jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym  po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 

1) oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 



ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

19. Termin ustalenia ocen, o których mowa w ust. 17 i 18 następuje na 2 dni przed 

śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

20. Oceny ustalone zgodnie z ust. 17 i 18 są ostateczne. 

§ 90e 

Ocenianie w klasach I- III szkoły podstawowej 

1. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami 

cyfrowymi  w skali 1 - 6. Stopnie wystawiane są na poszczególnych zajęciach za 

wykonywanie  danych zadań, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia w danej 

chwili. Dodatkowo można          stosować słowne uzasadnienie: 

a/ stopień celujący (6) – np. Wspaniale! Świetnie! Doskonale! Brawo! Gratuluję!; 

b/ stopień bardzo dobry (5) – np. Pracuj tak nadal; 

c/ stopień dobry (4) – np. Masz niewielkie braki. Popracuj nad: ...; 

d/  stopień dostateczny (3) – np. Sporo już umiesz. Popracuj nad: ...; 

e/  stopień dopuszczający (2) – np. Widać, że się starasz. Popracuj nad: ...; 

f/ stopień niedostateczny (1) – np. Tym razem Ci się nie udało.  

Popracuj nad:... . 

2) kryteria ocen  

Ocena  

w stopniu 
Opis Ogólne wymagania edukacyjne 
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Uczeń w pełni opanował wszystkie wymagania programowe i  

wykazuje ogromną aktywność twórczą. Biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu nawet nietypowych 

problemów. Wykazuje się wysoką samodzielnością i aktywnie rozwija 

własne uzdolnienia. Z własnej inicjatywy podejmuje działania i 

samodzielnie i bezbłędnie je wykonuje. Ma bardzo bogate słownictwo. 

Pisze bezbłędnie (pismo kształtne, poprawne), starannie i estetycznie 

prowadzi zeszyty. Ma szybkie tempo pracy. 

5 

B
a
rd

zo
 d

o
b

rz
e
 

Uczeń spełnia wszystkie wymagania programowe. Sprawnie posługuje 

się zdobytymi wiadomościami. Samodzielnie rozwiązuje typowe 

problemy teoretyczne i praktyczne. Stosuje zdobytą wiedzę nawet w 

nowych sytuacjach problemowych. Wykazuje się dużą inicjatywą. Ma 

bogate słownictwo. Przy pisaniu sporadycznie popełnia błędy (pismo 

kształtne, zachowuje proporcje liter), starannie prowadzi zeszyty. 

Ma szybkie tempo pracy. 

4 
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Uczeń spełnia prawie wszystkie wymagania programowe. 

Zazwyczaj sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. 

Prawidłowo stosuje zdobyte wiadomości w rozwiązywaniu typowych 

zadań teoretycznych i praktycznych. W wykonywaniu niektórych 

działań wykazuje samodzielność. Ma przeciętny zasób słów. 

Przy pisaniu popełnia nieliczne błędy (pismo kształtne), zeszyty 

najczęściej prowadzi starannie. Ma dobre tempo pracy. 
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Uczeń spełnia podstawowe wymagania programowe. Zazwyczaj 

posługuje się zdobytymi wiadomościami. Nie zawsze prawidłowo 

stosuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu typowych zadań 

teoretycznych i praktycznych. Czasami wykazuje samodzielność w 

działaniu. Nie zawsze uczestniczy w zajęciach, potrzebuje zachęty ze 

strony nauczyciela. Ma ubogi zasób słów. Przy pisaniu popełnia wiele 

błędów (pismo niekształtne), zeszyty prowadzi niestarannie. 

Ma dobre tempo pracy. 



2 
S
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Uczeń posiada minimalne wiadomości i umiejętności przewidziane 

programem nauczania danej klasy. Ma trudności w zastosowaniu 

zdobytej wiedzy w praktyce, nawet w sytuacjach typowych. 

Prawie wszystkie zadania wykonuje pod kierunkiem nauczyciela. 

Ma ubogi zasób słów. Przy pisaniu popełnia bardzo dużo błędów 

(pismo niekształtne), zeszyty prowadzi niestarannie , czasami tekst jest 

nieczytelny. Ma wolne tempo pracy. 

1 
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Uczeń nie przyswoił podstawowych wymagań programowych, nie 

posługuje się poznawanymi wiadomościami, nie wykonuje zadań 

teoretycznych i praktycznych nawet o obniżonym stopniu trudności, 

oczekuje pomocy ze strony nauczyciela przy wykonywaniu wszystkich 

zadań, nie potrafi wykonać zadań z pomocą nauczyciela. 

Przy pisaniu popełnia bardzo dużo błędów, zapisuje niezrozumiałe 

wyrazy, nie przepisuje całego tekstu (pismo nieczytelne). 

Ma bardzo wolne tempo pracy. 

 

3) sposoby  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  ucznia z zajęć edukacyjnych: 

a/ test; 

b/ sprawdzian;  

c/ kartkówka; 

d/ odpowiedź ustna; 

e/ krótkie i dłuższe wypowiedzi pisemne; 

f/ czytanie; 

g/ aktywność; 

h/ praca w grupach; 

i/ praca domowa. 



2. Ogólne zasady przeprowadzania sprawdzianów, kartkówek, oceniania prac domowych , 

aktywności itp. 

1) w ciągu dnia może być tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej  niż dwa 

sprawdziany zapowiedziane na tydzień przed terminem. Czas trwania tej formy sprawdzania 

umiejętności uczniów wynosi  45 minut. Zakres materiału powinien być podany, powtórzony, 

a sprawdzian oddany w ciągu 2 tygodni, omówiony i poprawiony.  

2) uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od  momentu 

otrzymania pracy. Możliwa jest poprawa każdej otrzymanej oceny. W dzienniku 

elektronicznym zapisuje się obie oceny (ze sprawdzianu i poprawy), które są brane pod 

uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej. 

   

3) test (do wyboru forma testu otwartego lub zamkniętego) – test trwa co najmniej 45 minut i 

może obejmować materiał nawet z całego półrocza.  

Nauczyciel informuje uczniów o terminie testu i zakresie objętego nim materiału  Co najmniej 

z tygodniowym wyprzedzeniem. Dopuszcza się możliwość stosowania testów 

sprawdzających z podziałem na poziomy wymagań lub bez tego podziału.  

4) kartkówka – zapowiedziana lub  niezapowiedziana praca pisemna, obejmująca swym 

zakresem1-3 ostatnich tematów. Czas trwania kartkówki jest różny w zależności od stopnia 

trudności obejmowanego przez nią materiału, nie może być jednak krótszy niż 5 i dłuższy niż 

15 minut. Sposób oceniania kartkówki ustala nauczyciel w zależności od stopnia trudności 

materiału. Ilość kartkówek nie jest ograniczona i zależy wyłącznie od decyzji nauczyciela. 

Ocena z kartkówki nie podlega poprawie. 

5) odpowiedź ustna – to niezapowiedziane  sprawdzenie umiejętności 

komponowania wypowiedzi ustnej (wysławiania się) uczniów, wnioskowania oraz ich wiedzy 

merytorycznej. Nauczyciel ocenia wiedzę ucznia, jego sposób wysławiania się, tj. 

słownictwo, umiejętność konstruowania zdań i dłuższych wypowiedzi.  

6) czytanie – czytanie z przygotowaniem i bez przygotowania , zwrócenie uwagi na technikę, 

tempo, właściwą intonację, zrozumienie tekstu, czytanie z podziałem na role.  

7) udział w lekcji – nauczyciel na bieżąco ocenia udział uczniów w lekcji, tzn. 



stopień ich przygotowania do zajęć, aktywność, jakość proponowanych przez nich rozwiązań 

postawionych problemów. Istnieje możliwość otrzymania „+” / „-‘’, natomiast szczegółowe 

zasady przeliczenia na ocenę określają PSO poszczególnych przedmiotów. 

8) praca w grupach - będzie oceniana przez ucznia, jako element samooceny oraz przez 

nauczyciela nadzorującego i sprawdzającego pracę grup. Będą tu 

uwzględniane następujące elementy: 

a) zaangażowanie w pracę; 

b) umiejętności pracy w grupie; 

c) badanie zadanego problemu. 

9) sprawdzenie funkcjonalności i estetyki zeszytu – nauczyciel ocenia zeszyt 

ucznia, biorąc pod uwagę : estetykę, prawidłowe rozmieszczenie tekstu , prawidłowy  kształt 

liter, przestrzeganie poprawności ortograficznej.  

Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek i prac domowych w zeszycie i ćwiczeniach za czas 

swojej nieobecności w szkole. 

W przypadku niewłaściwego zapisu notatek lub pojawienia się dużej ilości rażących błędów 

ortograficznych nauczyciel może zlecić uczniowi przepisywanie wyznaczonych tekstów i 

zadań. 

10) sprawdziany ortograficzne – (dyktanda) – nauczyciel zapowiada dyktando co najmniej na 

tydzień przed jego terminem. Kryteria oceniania są uzależnione od zakresu materiału, 

rozmiarów oraz stopnia trudności dyktanda.  

11) dłuższe i krótkie wypowiedzi pisemne tworzone w domu – uczeń redaguje i pisze 

podstawowe formy użytkowe, samodzielnie pisze opowiadanie , opis. Nauczyciel zwraca 

uwagę na styl wypowiedzi, poprawność gramatyczną i ortograficzną,  zgodność z tematem 

pracy oraz staranne pismo. 

12) krótkie zadania domowe: nauczyciel sprawdza przede wszystkim zgodność wykonanego 

ćwiczenia z poleceniem, może wziąć pod uwagę pomysłowość ucznia, umiejętność 

zaproponowania nowych, własnych rozwiązań postawionych problemów. 



Ocenie podlega także nieodrobienie tego typu zadań. Uczeń jest zobowiązany do odrobienia 

wszystkich zadanych ćwiczeń; pominięcie części pracy domowej równoznaczne jest z 

wpisaniem uczniowi polecenia uzupełnienia. 

Nie każde zadanie musi być ocenione, kontrola może polegać na odczytaniu wskazanych prac 

i ustnym komentarzu nauczyciela: ważne jest bowiem śledzenie stopnia nabywania pewnych 

umiejętności przez uczniów i czuwanie nad osiąganiem konkretnych wymagań. Prace 

domowe oceniane są na bieżąco. 

13) inne zadania terminowe (np. prace dodatkowe) – poza zawartością merytoryczną zadań 

terminowych oceniane będą następujące ich aspekty: umiejętność wykorzystania informacji z 

różnych źródeł, wkład pracy ucznia, samodzielność wykonania pracy, estetyka, pomysłowość. 

Za wykonanie pracy dodatkowej uczeń może otrzymać ocenę w skali od 4 do 6. 

a/ zadania dodatkowe wykonane niezgodnie z założeniami nie będą oceniane. 

14) lektury – ocenie podlega znajomość lektury.  

15) normy procentowe przy przeliczaniu punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki:  

100% - 98% celujący; 

97% - 90% bardzo dobry; 

89% - 75% dobry; 

74% - 50 % dostateczny; 

49% - 30% dopuszczający; 

29% - 0%  niedostateczny. 

3. Zasady obowiązujące przy sprawdzaniu osiągnięć  edukacyjnych: 

1) ocena w kształceniu zintegrowanym spełnia następujące funkcje: 

a/ informacyjną  –  dostarcza konkretnych informacji o postępach dziecka w          nauce i 

zachowaniu, jakie zdobyto umiejętności, nad czym trzeba popracować; 

b/ korekcyjną - mówi co trzeba zmienić w pracy z uczniem, aby osiągnąć lepsze wyniki; 

c/ motywacyjną – prezentuje mocne strony dziecka, zachęca do podejmowania 



większego wysiłku, ukazuje sposoby osiągnięcia sukcesu, dodaje wiary we 

własne możliwości. 

2)  w ocenianiu uwzględnia się następujące obszary: 

a/ indywidualne predyspozycje i możliwości ucznia w opanowaniu wiadomości; 

b/ stopień zaangażowania i wkład pracy ucznia w zdobywaniu wiedzy; 

c/ stopień opanowania wymagań programowych; 

d/ umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych; 

e/ postępy dziecka w rozwoju społeczno – emocjonalnym. 

3)  na ocenę ma wpływ wysiłek wkładany przez ucznia i uzyskany postęp oraz 

stosunek do przedmiotu ( szczególnie dotyczy to oceny z edukacji ruchowej, 

plastycznej, technicznej i muzycznej); 

4) ocenianie bieżące informuje ucznia o jego postępach już w trakcie     

wykonywania zadania lub też zaraz po jego wykonaniu; 

5) ocenianiu podlegają wiedza i umiejętności z poszczególnych edukacji, tempo pracy i 

zachowanie.  

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami 

opisowymi. 

1) śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

odpowiednio wymagań i efektów kształcenia oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary: 

1) stosunek do obowiązków szkolnych, czyli stopień pilności ucznia; 



2) aktywność społeczna, czyli stopień identyfikacji ucznia z celami społecznie 

wartościowymi: 

3) kulturę osobistą, czyli stopień przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego.  

6. Ogólne zasady wystawiania oceny zachowania.  

1) w klasach I- III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową, wystawia ją 

nauczyciel wychowawca. Procedury wystawiania ocen zachowania określa §90g ust. 3,4;  

2) począwszy od klasy I nauczyciele stopniowo wprowadzają elementy samooceny 

zachowania uczniów przygotowując ich do krytycznego i sprawiedliwego postrzegania 

własnych zachowań i wdrażając do planowania indywidualnych programów rozwoju; 

3) udokumentowanie wszelkich uwag dotyczących zachowania jak i osiągnięć czy 

aktywności szkolnej (pozaszkolnej) ucznia polega na ich zapisywaniu na bieżąco w zeszycie 

uwag i pochwał (do czego zobowiązuje się wychowawcę i nauczycieli). Uczeń może również 

otrzymać upomnienie, naganę lub pochwałę wychowawcy i dyrektora szkoły. 

7. Kryteria  śródrocznej i rocznej opisowej oceny zachowania. 

Stosunek do obowiązków 

szkolnych 

Aktywność społeczna Kultura osobista 

1.Sumienność w nauce i 

wykonywanie innych 

obowiązków. 

1.Wywiązywanie się z zadań 

powierzonych przez szkołę.  

1.Uczciwość w codziennym 

postępowaniu i reagowaniu 

na zło. 

2. Dążenie do uzyskiwania 

jak najlepszych wyników 

w nauce. 

 

2. Podejmowanie działań 

zmierzających do udzielania 

pomocy innym. 

 

2. Poszanowanie godności 

osobistej 

własnej i innych. 

 

3.Wytrwałość i 

samodzielność w 

pokonywaniu napotkanych 

3.Wykonywanie prac 

użytecznych na rzecz klasy, 

środowiska i szkoły. 

3.Dbałość o kulturę słowa. 

 



trudności w nauce. 

 

 

4. Rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień. 

 

4.Troska o mienie szkoły. 

 

4. Zachowanie świadczące 

o poszanowaniu wytworów 

pracy  ludzkiej. 

 

5. Systematyczność i 

punktualność w 

uczęszczaniu na zajęcia 

szkolne. 

5. Troska o wartości 

ogólnonarodowe. 

 

5. Dbałość o zdrowie swoje 

i innych. 

 

6. Dbałość o podręczniki 

i pomoce szkolne. 

 

6. Troska o wartości 

indywidualne. 

 

6. Nieuleganie nałogom, 

pomoc innym w rezygnacji 

z nałogów. 

 

7. Dbałość o honor i 

tradycje szkoły. 

 

7. Umiejętność współdziałania 

w zespole i odpowiedzialność 

za wyniki jego pracy. 

 

7. Dbałość o higienę 

osobistą 

i estetykę szkoły. 

8. Systematyczne 

przygotowywanie prac 

domowych i przynoszenie 

potrzebnych przyborów. 

 8. Godzenie nauki 

z obowiązkami domowymi 

i innymi zajęciami. 

 

8. Właściwy stosunek do 

kolegów 

i pracowników szkoły. 

 

9.Czynny udział w 

lekcjach. 

 9.Przestrzeganie ,,Wzorca 

osobowego’’ 



 

 

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

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

odpowiednio wymagań i efektów kształcenia oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

9. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia. 

Opisową ocenę klasyfikacyjną wystawia nauczyciel na koniec każdego semestru (I półrocze, 

koniec roku szkolnego) z następujących edukacji: 

1)  edukacja polonistyczna:  

a/ słuchanie i rozumienie; 

b/ formy wypowiedzi; 

c/ zasób słownictwa i struktura wypowiedzi; 

d/ wypowiadanie się w małych formach teatralnych;  

e/ technika czytania – (sposób czytania znanego i nowego tekstu, tempo, poprawność, a 

rozumienie tekstu, inne walory);  

f/ czytanie ze zrozumieniem;  

g/ technika pisania - (kształt pisma, łączenie liter, sposób przepisywania, pisanie z pamięci, 

pisanie ze słuchu, rozmieszczenie tekstu na stronicy, przestrzeganie poprawności 

ortograficznej, samodzielne zapisywanie swoich wypowiedzi);  

h/ tworzenie tekstów – (redagowanie i pisanie podstawowych form użytkowych, np. list, 

życzenia, opis);  

i/ gramatyka;  

j/ ortografia.  

2) edukacja społeczna:  



a/ postawy społeczne;  

b/ bezpieczeństwo;  

c/ wiedza o społeczeństwie.  

3) edukacja przyrodnicza:  

a/ wiedza przyrodnicza i obserwacja przyrody;  

b/ działania na rzecz przyrody.  

4) edukacja matematyczna: 

a/ pojęcie i wiedza matematyczna  

b/ zadania tekstowe  

c/ liczenie i sprawność rachunkowa - pomiar i obliczenia pieniężne  

5) edukacja muzyczna:  

a/ odtwarzanie i tworzenie muzyki; 

b/ percepcja muzyki.  

6) edukacja plastyczna:  

a/ działalność plastyczna;  

b/ wiedza z zakresu wybranych dziedzin sztuki. 

7) zajęcia techniczne:  

a/ organizacja i bezpieczeństwo na zajęciach;  

b/ działalność konstrukcyjna; 

c/ wiedza i umiejętności z zakresu techniki.  

8) wychowanie fizyczne: 

a/ sprawność motoryczna;  

b/ aktywność i postawa sportowa;  



c/ bezpieczeństwo i higiena.  

9) zajęcia komputerowe: 

a/ wykorzystanie i obsługa komputera;  

b/ bezpieczeństwo pracy z komputerem.  

10. Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej  dla 

poszczególnych  klas I-III zawarte są w PSO. 

11.  Arkusz oceny opisowej.  

1) śródroczna opisowa ocena klasyfikacyjna zamieszczana jest w dzienniku elektronicznym, 

zaś  roczna opisowa ocena klasyfikacyjna– zamieszczana jest w arkuszu ocen  oraz w 

dzienniku elektronicznym i na świadectwie; 

2) ocena opisowa obejmuje następujące  obszary :  

a/  rozumienie słowa mówionego, wypowiadanie się;  

b/ czytanie, odbiór tekstów literackich;  

c/ pisanie oraz redagowanie zdań i wypowiedzi;  

d/ umiejętności językowe;  

e/ umiejętności matematyczne;  

f/ treści przyrodniczo – społeczne;  

g/ umiejętności artystyczne;  

h/ sprawność fizyczną / 

i/  zachowanie.  

§90f 

Ocenianie w klasach IV- VIII szkoły podstawowej  

1. Oceny bieżące,  klasyfikacyjne- śródroczne i roczne oraz oceny końcowe z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według 

następującej skali: 



1) stopień celujący – 6;  

2) stopień bardzo dobry – 5;  

3) stopień dobry – 4;  

4) stopień dostateczny – 3;  

5) stopień dopuszczający – 2;  

6) stopień niedostateczny – 1.  

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1–5.  

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 6.  

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i 

zajęć artystycznych należy przede wszystkim 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 ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

5. Obszary oceniania ucznia podczas zajęć wychowania fizycznego: 

1) systematyczność udziału w zajęciach – wdrażanie do systematycznego podejmowania 

aktywności ruchowej zarówno w aspekcie wychowawczym jak i zdrowotnym, 

oceniane  jest bezpośrednie uczestnictwo ucznia w zajęciach; 

2) aktywność na zajęciach – wdrażanie do podejmowania maksymalnego wysiłku, 

zaangażowania, współdziałania w zespole, inicjatywy i samodzielności w planowaniu  

i organizowaniu własnego procesu     nauczania – uczenia się;  

3) działalność na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej  – aktywizowanie do udziału 

w masowych imprezach rekreacyjno-sportowych, turniejach i zawodach 

wewnątrzszkolnych (jako zawodnik, sędzia, organizator, protokolant, sprawozdawca, 

kronikarz, kibic, itp.) oraz w imprezach i zawodach pozaszkolnych (np. reprezentacja 

szkoły, miasta);  



4) postęp w usprawnianiu – wdrażanie do samokontroli, samooceny i samodoskonalenia 

sprawności fizycznej, czyli kształtowania nawyku dbałości o zdrowie i kondycję 

fizyczną; 

5) poziom wiedzy – aktywizowanie do pogłębiania wiedzy o fizjologii wysiłku 

fizycznego i jego wpływie na organizm oraz wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo 

własne i innych; 

6) poziom umiejętności ruchowych – motywowanie do doskonalenia umiejętności z 

różnych form aktywności fizycznej oraz wyboru sportu „całego życia” dostosowanego 

do własnych możliwości i zainteresowań. 

  6.  Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne        z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczne            i roczne 

oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie  o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

7. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata 

lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

8. Obowiązują jednolite dla wszystkich przedmiotów normy procentowe przy przeliczaniu 

punktów na oceny za sprawdziany i kartkówki: 

 Ocena                                       % 

 Celujący                                 98 – 100 

 Bardzo dobry                         90 – 97 

 Dobry                                     75 – 89 

 Dostateczny                            50 – 74 

 Dopuszczający                        30 – 49 

 Niedostateczny                        0 – 29 



9. Ustala się następujące ogólne, obowiązujące wszystkich nauczycieli przy ustalaniu ocen 

klasyfikacyjnych kryteria na poszczególne stopnie:  

stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych wymaganiami 

edukacyjnymi na poziomie bardzo dobrym dla danego etapu kształcenia, otrzymał co 

najmniej 50% ocen celujących z prac klasowych  i sprawdzianów, a jego osiągnięcia są 

twórcze i oryginalne oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu, lub uczeń, który 

jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub finalistą olimpiady 

przedmiotowej (dotyczy również końcowej oceny klasyfikacyjnej);  

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych wymaganiami 

edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia. Osiągnięcia ucznia należą do złożonych i 

wymagających samodzielności. Wykazuje się aktywną postawą podczas lekcji oraz 

samodzielnie korzysta ze wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji; 

stopień dobry otrzymuje uczeń który:  

opanował niepełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych wymaganiami 

edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia. Wiele osiągnięć ucznia należy do złożonych i 

wymagających samodzielności. Poprawnie wykorzystuje zdobyte umiejętności i wiadomości 

oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, natomiast zadania o 

podwyższonym stopniu trudności- pod kierunkiem nauczyciela; 

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych wymaganiami 

edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia, wystarczający do kontynuacji kształcenia. Potrafi 

pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, a podczas lekcji 

wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym; 

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 opanował elementarny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych wymaganiami 

edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia, niezbędny do kontynuacji kształcenia. Ma 

trudności w zdobywaniu wiedzy oraz posiada  braki w wiadomościach, ale nie przekreślają 



one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki.  Postawa 

ucznia i stosunek do nauki rokują na realizację dalszych zamierzeń edukacyjnych; 

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

nie opanował elementarnego zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych 

wymaganiami edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia, co uniemożliwia mu przyswajanie 

kolejnych treści i kontynuację nauki nawet przy pomocy nauczyciela. Działania 

wspomagające i zapobiegawcze nie przynoszą pożądanych rezultatów. Uczeń wykazuje się 

brakiem systematyczności, nie wykazuje prób zrozumienia zadań nawet przy pomocy 

nauczyciela, odmawia udziału w lekcji, pisania sprawdzianów i prac klasowych, zachęcany i 

motywowany przez nauczyciela nie pracuje na lekcji. 

10. Ustala się następujące ogólne, obowiązujące wszystkich nauczycieli sposoby sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych  ucznia z przedmiotów: 

Sposób Zasady 

 

Klasówki 

(sprawdziany, 

testy) 

1. Są obowiązkowe i trwają minimum jedną godzinę lekcyjną. 

2. Poprzedzone powtórzeniem materiału objętego sprawdzianem. 

3. Nauczyciele powiadamiają uczniów o terminie i zakresie 

sprawdzianu na tydzień przed planowanym terminem, termin 

sprawdzianu wpisuje do dziennika. 

4. W tygodniu mogą być najwyżej dwie prace klasowe w klasach IV-

VI, trzy w klasach VII-VIII, a w ciągu dnia najwyżej  jedna. 

5. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu jest on 

zobowiązany zapewnić materiały do przeprowadzenia sprawdzianu 

przez nauczyciela zastępującego. 

6. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu w wyznaczonym terminie z 

powodu nieobecności, ma obowiązek napisać go w terminie 

ustalonym z nauczycielem, nie później niż do 2 tygodni po 

powrocie do szkoły. 

7. Jeżeli uczeń odmówi napisania sprawdzianu w wyznaczonym przez 



nauczyciela terminie otrzymuje -50 pkt z zachowania za 

niewypełnianie obowiązków ucznia. 

8. Udowodnienie niesamodzielności pisania pracy skutkuje ocena 

niedostateczną bez możliwości poprawy. 

9. Sprawdzone i ocenione sprawdziany nauczyciel ma obowiązek 

przekazać uczniom do wglądu na lekcji w okresie do dwóch tygodni 

od ich napisania, natomiast w sytuacjach losowych dopuszcza się 

przesunięcie tego terminu o czas nieobecności nauczyciela. 

10. Oceny z prac kontrolnych zapisywane są do dziennika kolorem 

czerwonym. 

11.  Nie ma możliwości przekładania sprawdzianów na prośbę uczniów. 

12. Sprawdzone i ocenione prace przechowywane są przez nauczyciela 

do końca roku szkolnego. Istnieje możliwość  wglądu do tych prac 

we wskazanym czasie i na terenie szkoły. 

13. Ilość sprawdzianów szczegółowo określają PSO. 

 

Kartkówki 1. Trwają do 15 minut. 

2. Mogą obejmować wiadomości z 3 ostatnich lekcji. 

3. Nie muszą być zapowiadane. 

4. Sprawdzone i ocenione kartkówki nauczyciel ma obowiązek 

przekazać uczniom do wglądu na lekcji w okresie do siedmiu dni od 

ich napisania, natomiast w sytuacjach losowych dopuszcza się 

przesunięcie tego terminu o czas nieobecności nauczyciela. 

 

Odpowiedzi ustne 1. Sprawdzają wiadomości z 1-3 ostatnich lekcji. 



Prace domowe 1. W semestrze powinna być oceniona co najmniej jedna praca 

domowa w skali ocen od 1 – 6. 

2. Przy ocenie należy brać pod uwagę: samodzielność wykonania, 

sposób wykonania, estetykę, sposób prezentacji,  

3. Pozostałe prace domowe będą wyrywkowo sprawdzane, lecz 

mogą być nie oceniane. 

4. Prace domowe z języka obcego, w zależności od charakteru, 

mogą być oceniane według kryteriów wypowiedzi ustnej lub 

pisemnej. 

 

Aktywność na 

zajęciach 

1. Przy ocenie bierze się pod uwagę: częstotliwość i prawidłowość 

odpowiedzi, poprawne używanie terminologii związanej z 

danym przedmiotem. Istnieje możliwość otrzymania „+” / ”-„ , 

natomiast szczegółowe zasady przeliczenia na ocenę określają 

PSO poszczególnych przedmiotów. 

 

Wykonywanie 

zadań 

dodatkowych 

1. Do zadań dodatkowych zalicza się: referaty, plakaty, zielniki, 

wykonywanie doświadczeń i projektów itp. (jeżeli ich 

wykonanie nie jest przewidziane w wymaganiach 

programowych z danego przedmiotu). 

2. Przy ich ocenie bierze się pod uwagę: samodzielność 

wykonania, sposób wykonania, estetykę, sposób prezentacji. Za 

wykonanie pracy dodatkowej uczeń może otrzymać ocenę w 

skali od 4 do 6. 

3. Zadania dodatkowe wykonane niezgodnie z założeniami nie 

będą oceniane. 

 

 



11. Zasady poprawiania wyników uzyskiwanych przez uczniów. 

1) uczeń ma możliwość poprawy wyłącznie wyniku (oceny) uzyskanego za sprawdzian/ pracę 

klasową/ test;  

2) każdy wynik (ocena) uzyskany ze sprawdzianu/pracy klasowej/testu może być przez ucznia 

poprawiony; 

3)  uczeń może przystąpić do poprawy sprawdzianu/pracy klasowej/testu tylko raz w terminie 

ustalonym przez nauczyciela; 

4)  poprawa jest dobrowolna; 

5)  w dzienniku elektronicznym zapisuje się obie oceny (ze sprawdzianu i poprawy), które są 

brane pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej. 

 

12. Ustala się minimalną ilość ocen bieżących jakie uczeń musi zyskać z  danego przedmiotu. 

Ilość ocen bieżących jest uzależniona od tygodniowej ilości godzin przeznaczonych na 

realizację przedmiotu: 

Tygodniowa ilość godzin przedmiotu    -   minimalna ilość ocen 

1 godzina                                                     - 3 

2 godziny                                                    - 5 

3 godziny                                                    - 7 

4 godziny                                                    - 9 

5 godzin                                                     - 11 

6 godzin                                                     - 13 

 

13. Ustala się wagi stopni wystawianych za poszczególne sposoby sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów: 

1) sprawdzian – waga 4 

2) praca pisemna w klasie – waga 3 



3) kartkówka – waga 2 

4) odpowiedź ustana – waga 1 

5) projekt edukacyjny – waga 3 

6) zadanie dodatkowe – waga 1-3 

7) recytacja, śpiew piosenki, gra na instrumencie, zadanie sprawnościowe, praca 

techniczna  – waga 2 

     8)  doświadczenie – waga 3 

     9)  aktywność – waga 1 

    10)  praca domowa – waga 1 

 

14. 1) Ustala się progi średnich ważonych na poszczególne oceny semestralne i roczne: 

       ocena dopuszczająca – średnia ocen 1,51 

       ocena dostateczna – średnia 2,51 

       ocena dobra – średnia 3,51 

       ocena bardzo dobra – średnia 4,51 

       ocena celująca – średnia 5,51. 

 2) Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej rocznej. 

 

§90g 

Ustalenie oceny zachowania ucznia w klasach IV- VIII szkoły podstawowej  

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 szkoły podstawowej, śródroczną, roczną i końcową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

1) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej. 

4. Procedura wystawiania oceny zachowania jest następująca: 

1) ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna; 

2) wychowawca klasy dokonuje oceny zachowania ucznia: 

a/ przedstawia swoje propozycje ocen wszystkich uczniów; 

b/ wysłuchuje samooceny ucznia i zespołu klasowego; 

c/ zasięga opinii innych nauczycieli i pracowników szkoły; 

c/ podaje swoją decyzję dla ucznia i rodzica w sprawie oceny na 14 dni przed radą 

klasyfikacyjną.  

3) wychowawca ma prawo zmiany oceny zachowania do dnia terminu rady klasyfikacyjnej w 

przypadku pojawienia się w ostatnich dniach jakichś nowych sytuacji mających wpływ na 

zmianę oceny; 



4) w przypadku zmiany oceny wychowawca informuje ucznia o zmianie oceny zachowania, 

podając powody. 

 

 

 

5. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według następującej skali 

punktowej: 

wzorowa 500 i więcej 

 

bardzo dobra 450 – 499 

 

dobra 375 – 449 

 

poprawna 250 – 374 

 

nieodpowiednia 50 – 249 

 

naganna poniżej 49 punktów 

 

 

Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje 375 punktów. 

 

6. Jeżeli uczeń otrzymał pisemne upomnienie dyrektora szkoły, to bez względu na ilość 

otrzymanych punktów dodatnich, może otrzymać najwyżej ocenę poprawną. 

 

7. W przypadku uzyskania przez ucznia –30 punktów w trakcie trwania I lub II semestru, nie 

może on uzyskać oceny wzorowej. 

 

8. Jeżeli uczeń opuścił od 50 do 75 godzin w semestrze, które są nieusprawiedliwione, nie 

może otrzymać oceny zachowania wyższej niż poprawna. 

 

9.  Jeżeli uczeń opuścił od 76 do 120 godzin w semestrze, które są nieusprawiedliwione, nie 

może otrzymać oceny zachowania wyższej niż nieodpowiednia. 

 

10. Jeżeli uczeń opuścił powyżej 120 godzin lub więcej w semestrze, które są 

nieusprawiedliwione, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż naganna. 

 



11. Wystawiając śródroczną i końcoworoczną ocenę zachowania wychowawca uwzględnia 

liczbę uzyskanych przez ucznia punktów, jego samoocenę oraz opinię nauczycieli i 

pracowników szkoły (formę uzyskania powyższych informacji pozostawia się do wyboru 

wychowawcy). 

 

12. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego uczeń wejdzie w konflikt z prawem, a sprawa 

zakończy się ewentualnym wyrokiem, to ocena zachowania ucznia jest oceną naganną 

13. Szczegółowe kryteria oceniania: 

 

l.p. forma działania ucznia pkt. dodatnie pkt. ujemne 

 

1. Frekwencja 

szkolna 

100% frekwencja semestralna i 

końcoworoczna 

 

40  

Nieusprawiedliwione godziny  5 

(za każdą 

godzinę) 

Spóźnienia 

  

 3  

(za każde 

spóźnienie) 

2.Ubiór szkolny Brak stroju galowego na szkolnych 

uroczystościach 

 

 5 

(każdorazowo) 

Brak obuwia na zmianę  2 

(każdorazowo) 

 

Nieskromny wygląd (noszenie ubrań 

odsłaniających plecy, brzuch, 

pośladki, głęboki dekolt), mocny 

makijaż, jaskrawo pomalowane 

paznokcie 

 

 5 

(każdorazowo) 

Noszenie ubrań z dwuznacznym 

nadrukiem/napisem promującym 

zachowania niewłaściwe 

 

 5 

(każdorazowo) 

3.Aktywność 

klasowa i szkolna 

 

 

Aktywna praca w samorządzie 

klasowym 

5-20 

(raz na 

semestr) 

 

 

Aktywna praca w samorządzie 

szkolnym 

10-30 

(raz na 

semestr) 

 

 

Aktywna praca w wolontariacie 

szkolnym, świetlicy szkolnej i 

10-30 

(raz na 

 



bibliotece semestr) 

 

Niewywiązywanie się z 

powierzonych funkcji w samorządzie 

klasowym, szkolnym i wolontariacie 

 

Odmowa napisania obowiązkowego 

sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie (ustalonym z nauczycielem) 

 10-30 

(raz na 

semestr) 

 

50 

(każdorazowo) 

Dodatkowe działania podjęte przez 

ucznia na rzecz szkoły i środowiska 

w czasie wolnym od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych 

30 

(każdorazowo) 

 

Pomoc w organizacji imprez i 

uroczystości wewnątrzszkolnych 

5-20 

(każdorazowo) 

 

 

Udział w imprezach i 

uroczystościach wewnątrzszkolnych 

do 30  

(każdorazowo) 

 

 

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz  do 30 

(każdorazowo) 

 

 

Prace organizacyjno-porządkowe w 

salach przedmiotowych (gazetki 

ścienne, wzbogacanie bazy pomocy 

dydaktycznych z własnej inicjatywy) 

 

10-20 

(każdorazowo) 

 

Reprezentowanie szkoły w Poczcie 

Sztandarowym na uroczystościach 

szkolnych i pozaszkolnych 

 

20 

(każdorazowo) 

 

 

 

Działania charytatywne, ekologiczne, 

prozdrowotne. 

10-30 

(raz w 

semestrze) 

 

 

Udział w zawodach sportowych i 

konkursach artystycznych 

odbywających się w dni zajęć 

szkolnych: 

- eliminacje  lokalne* 

- eliminacje wojewódzkie* 

-     udział w zawodach na szczeblu 

wojewódzkim 

- udział w zawodach na szczeblu 

ogólnopolskim 

-     zajęcie miejsca 1 do 3* 

 

 

 

 

10 

20           

30  

              

40     

 

50 

 

Udział w zawodach sportowych i 

konkursach artystycznych 

odbywających się  w dni wolne od 

zajęć szkolnych  (soboty, niedziela i 

 

 

 

 

 



święta): 

- eliminacje lokalne* 

- eliminacje wojewódzkie* 

-     udział w zawodach na szczeblu 

wojewódzkim* 

-     zajęcia miejsca od 1 do 3* 

 

20 

30 

50 

 

100 

 

Udział w olimpiadach 

przedmiotowych: 

- na etapie szkolnym* 

- z awansem do rejonu* 

- z awansem do województwa* 

-     otrzymanie tytułu laureata 

konkursu wojewódzkiego* 

 

 

20 

30 

50 

100 

 

 Do dyspozycji wychowawcy klasy 

(wkład pracy włożony w  naukę, 

pracowitość, wysoka kultura 

osobista, pomoc kolegom w  nauce) 

0-20 

(semestralnie) 

 

 

4. Funkcjonowanie 

w grupie i kultura 

osobista ucznia 

Przeszkadza innym uczniom w 

trakcie lekcji lub podczas innych 

zajęć szkolnych 

 

 10 

(każdorazowo) 

Niewykonywanie poleceń 

nauczyciela i pracowników szkoły 

 10 

(każdorazowo) 

 

Aroganckie odezwanie się do 

nauczyciela lub pracowników szkoły 

 50 

(każdorazowo) 

 

Kulturalne zachowanie, szacunek 

wobec kolegów i pracowników 

szkoły 

 

20 

(semestralnie) 

 

Zaśmiecanie otoczenia  10 

(każdorazowo) 

 

Korzystanie z telefonu w sposób 

niezgodny ze statutem szkoły 

(w tym aparat fotograficzny, kamera, 

mp3) 

 

 100 

(każdorazowo) 

Cyberprzemoc  200 

(każdorazowo) 

 

Łamanie regulaminu: 

 dzieci dojeżdżających,  

świetlicy szkolnej, 

biblioteki szkolnej, 

pracowni przedmiotowych 

 

 20 

(każdorazowo) 

Rażące łamanie regulaminu  50  



wycieczek szkolnych (każdorazowo) 

 

Wagary, samowolne opuszczenie 

terenu szkoły 

 100 

(każdorazowo) 

 

Spędzanie przerw w miejscach 

niewyznaczonych 

 

 10 

(każdorazowo) 

Niewłaściwe zachowanie podczas 

apeli, uroczystości szkolnych, przerw 

międzylekcyjnych 

 

 5 

(każdorazowo) 

 

Niewłaściwe zachowanie w toalecie 

szkolnej, szatni, stołówce 

 5 

(każdorazowo) 

Notoryczne lekceważenie 

obowiązków szkolnych (brak 

podręcznika, stroju na w-f, brak 

przyborów szkolnych, brak 

przygotowania do zajęć) 

 

 10 

(każdorazowo) 

Pomoc kolegom w nauce 

 

10 

(każdorazowo) 

 

Postępy w zachowaniu ucznia i jego 

wysiłek w pracy nad sobą  

 

20 

(semestralnie) 

 

Do dyspozycji wychowawcy  

(ewidentny brak wkładu pracy w 

naukę, bardzo niska kultura osobista, 

brak zaangażowania w obowiązki 

szkolne) 

 

 0-20 

(semestralnie) 

 

 

 Ubliżanie, zaczepianie słowne, 

zastraszanie 

 

 40 

(każdorazowo) 

Wulgarne słownictwo  50 

(każdorazowo) 

 

5. Zachowania  

Szczególnie 

naganne 

* Uczeń, który kolejny raz dopuści się poniższych działań, nie będzie 

miał możliwości otrzymania oceny zachowania innej niż naganna. 

Przemoc fizyczna, bójka  100 

(każdorazowo) 

 

Niszczenie sprzętu, umeblowania, 

budynku szkoły 

 100 

(każdorazowo) 

 

Niszczenie mienia prywatnego 

uczniów i nauczycieli 

 100 

(każdorazowo) 

 

Kradzież lub wyłudzenie  300 

(każdorazowo) 



 

 Palenie papierosów, e-papierosów i 

towarzyszenie palącemu na terenie 

szkoły (również w czasie imprez 

szkolnych typu dyskoteka) i 

wycieczkach szkolnych 

 

 100 

(każdorazowo) 

Spożywanie alkoholu i 

towarzyszenie spożywającemu na 

terenie szkoły (również w czasie 

imprez szkolnych typu dyskoteka) i 

wycieczkach szkolnych 

 100 

(każdorazowo) 

Zażywanie i towarzyszenie 

zażywającemu, posiadanie i 

rozprowadzanie środków 

odurzających na terenie szkoły 

(również w trakcie imprez szkolnych 

typu dyskoteka) i wycieczkach 

szkolnych 

 

 300 

(każdorazowo) 

*Uczeń, który jest biernym świadkiem zachowań innych uczniów o charakterze szczególnie 

nagannym i nie reaguje na nie, będzie ukarany i otrzyma punkty ujemne według uznania 

wychowawcy (po konsultacjach z Radą Pedagogiczną). 

 

14. Przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o zachowaniu ucznia odbywa 

się na bieżąco oraz w trakcie zebrań z rodzicami i konsultacji indywidualnych.  

1) osobami uprawnionymi do przekazywania informacji o zachowaniu ucznia są: 

a/ dyrektor; 

b/ wicedyrektor; 

c/ nauczyciele; 

d/ wychowawca.  

§90h 

Tryby wystawiania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

1. Tryb ustalania śródrocznej i rocznej  klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych. 

1) przekazanie uczniom i rodzicom, w terminie do 20 września każdego roku szkolnego 

(sposób przekazania informacji opisuje § 90c) informacji o: 



a/ 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, (§90f ust.9); 

3) warunkach i sposobach poprawy ocen cząstkowych, (§90f ust. 10); 

4) sposobach wspomagania uczniów w uzupełnianiu braków w wiedzy i umiejętnościach 

zawarte są w PSO; 

5) sposobie informowania rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce (§90s) 

6) zasadach ustalania ocen klasyfikacyjnych (§90d); 

7) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (§90j). 

2. Zasady ustalania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

1) ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne; 

a/ przestrzega przedmiotowych wymagań edukacyjnych; 

b/ ustala ocenę klasyfikacyjną na podstawie co najmniej minimalnej wymaganej liczby ocen 

cząstkowych, wystawianych za różne formy aktywności ucznia;  

c/ ustala ocenę roczną na podstawie oceny śródrocznej i ocen cząstkowych uzyskanych w 

drugim semestrze;  

d/ uwzględnia zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

e/ uwzględnia uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz 

laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. 

3. Pisemne poinformowanie rodziców o zagrożeniu ucznia niedostateczną śródroczną/roczną 

oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych (§90d ust.16 pkt 2 i 3); 

4. Poinformowanie ucznia i rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych (§90d ust. 16 pkt 5-7). 

 



 

 

 

§90i 

Tryb ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania 

1. Przekazanie uczniom i rodzicom przez wychowawcę klasy w terminie do 20 września 

każdego roku szkolnego informacji o: 

1) kryteriach ocen zachowania (§90g ust.5); 

2) sposobie informowania o postępach i problemach w zachowaniu ucznia  (§90g ust. 8); 

3)  procedurach ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania  (§90g ust.4); 

4)  poinformowanie ucznia i rodziców o przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie zachowania 

(§90d ust.16 pkt 5-7). 

§90j 

Warunki ustalania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych 

1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować w formie pisemnej do 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub 

dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji 

o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

Wniosek przedkłada się dyrektorowi szkoły. 

1) termin pisania przez ucznia sprawdzianu sprawdzającego wiadomości i umiejętności, o 

który wnioskowano, musi nastąpić nie później niż w dniu wystawienia rocznych 

klasyfikacyjnych ocen z zajęć edukacyjnych. 

2. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

3. Założeniem koniecznym do wystąpienia z wnioskiem o podwyższenie oceny 

klasyfikacyjnej jest spełnienie przez ucznia wszystkich warunków: 



1) ma bardzo wysoką frekwencję (co najmniej 90%) na zajęciach szkolnych z których 

wnioskuje o podwyższenie oceny; 

2) uzyskał w ciągu roku szkolnego z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek co najmniej 

50% ocen wyższych od oceny przewidywanej; 

3) pisał w pierwszym terminie wyznaczonym przez nauczyciela ponad 2/3 wszystkich 

pisemnych sprawdzianów z zajęć, z których wnioskuje o podwyższenie oceny, z wyłączeniem 

sytuacji długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności ucznia; 

4) w terminach ustalonych przez nauczyciela, korzystał z możliwości poprawy wszystkich 

ocen niedostatecznych z pisemnych sprawdzianów (z zajęć, z których wnioskuje o 

podwyższenie oceny) i poprawił co najmniej 4/5 z nich; 

5) w przypadku wnioskowania o ocenę celującą bierze się pod uwagę  udział i osiągnięte 

sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach z zajęć, z których wnioskuje o 

podwyższenie oceny; 

6) ponadto uwzględnia się systematyczność w przygotowaniu do zajęć, posiadanie zeszytu i 

niezbędnych pomocy oraz aktywność ucznia. 

4. We wniosku uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką uczeń się 

ubiega. Można wnioskować o podwyższenie oceny tylko o jeden stopień wyższej niż 

przewidywana przez nauczyciela. 

5. Nauczyciel, do którego skierowany jest wniosek ucznia i wychowawca klasy sprawdzają 

czy wniosek spełnia warunki określone w ust. 3. O wyniku sprawdzenia informują dyrektora 

szkoły. 

6. W sytuacji stwierdzenia zasadności wniosku, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły; 

2) nauczyciel przedmiotu; 

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

7. Uczeń może przystąpić do sprawdzianu tylko raz, a nieusprawiedliwiona nieobecność 

ucznia w ustalonym terminie, skutkuje utrzymaniem oceny przewidywanej. W sytuacji 



nieobecności usprawiedliwionej, dyrektor szkoły ustala kolejny termin sprawdzianu, z 

zastrzeżeniem, że nie może się on odbyć później niż w dniu posiedzenia rady klasyfikacyjnej. 

8. Podczas sprawdzianu sprawdzającego wiadomości i umiejętności ucznia  obowiązują 

wymagania edukacyjne, które zostały podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego i 

zrealizowane w trakcie jego trwania. Sprawdzian opracowuje nauczyciel przedmiotu. 

9. Sprawdzian sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia składa się z części pisemnej i 

ustnej. 

10. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, 

zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

11. Pisemną i ustną część  sprawdzianu przeprowadza i ocenia komisja pod kierunkiem 

nauczyciela przedmiotu.  

12. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający: 

1) imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) przeprowadzającego egzamin; 

2) termin egzaminu; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia ( w przypadku egzaminu 

przeprowadzanego ustnie); 

5) wynik egzaminu; 

6) uzyskaną ocenę. 

Protokół i prace pisemne przechowuje dyrektor szkoły do momentu rozpoczęcia kolejnego 

roku szkolnego.  

13. Decyzja komisji zostanie przekazana wnioskodawcom w formie ustnej tuż po 

zakończeniu obrad. 

14. Po sprawdzeniu i ocenieniu pracy ucznia, umożliwia się uczniowi i jego rodzicom 

(prawnym opiekunom) wgląd w pracę w obecności nauczyciela i wyłącznie na terenie szkoły.  



15. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego nie może być niższa niż przewidywana przez 

nauczyciela.  

16. Ustalona przez komisję wymienioną w ust. 6, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych o której podwyższenie wnioskowano - jest ostateczna. 

§90k 

Warunki ustalania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania 

1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować w formie pisemnej do 

wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie zachowania. Wniosek przedkłada się 

dyrektorowi szkoły. 

2. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

3. We wniosku uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę zachowania, o jaką 

uczeń się ubiega. Można wnioskować o podwyższenie oceny tylko o jeden stopień wyższej 

niż przewidywana przez wychowawcę. 

4. Z wnioskiem o podwyższenie rocznej oceny zachowania można wystąpić, jeśli spełnione są 

jednocześnie następujące warunki: 

1) roczna frekwencja ucznia musi spełniać warunki zawarte w kryteriach ocen zachowana 

(§90g ust. 5); 

2) zaistniały nowe okoliczności świadczące pozytywnie o zachowaniu ucznia; 

3) zaistniały nowe okoliczności dotyczące zachowania ucznia nieuwzględnione przez 

wychowawcę w trakcie ustalania oceny zachowania; 

4) jeżeli ocena przewidywana została ustalona niezgodnie z trybem ustalania klasyfikacyjnej 

oceny zachowania (§90i). 

5. W sytuacji stwierdzenia zasadności wniosku, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły; 

2) wychowawca klasy; 



3) przedstawiciel klasowego zespołu nauczycieli uczący w danej klasie; 

4) wskazany przez ucznia przedstawiciel zespołu klasowego. 

6. Zadaniem powołanej komisji będzie analiza dokumentacji wychowawcy klasy dotyczącą 

zachowania ucznia, przeprowadzenie rozmowy z uczniem i podjęcie ostatecznej decyzji.  

7. Komisja podejmuje decyzję większością głosów. Decyzja komisji jest ostateczna. 

8. Z obrad komisji sporządza się protokół, który zawierać będzie: 

1) imiona i nazwiska członków komisji; 

2) termin postępowania; 

3) informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania  ucznia, które miały 

wpływ na propozycję zmiany jego oceny zachowania; 

4) decyzję komisji wraz z uzasadnieniem. 

9. Decyzja komisji zostanie przekazana wnioskodawcom w formie ustnej tuż po zakończeniu 

obrad. 

§90l 

Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa 

dotyczących trybu ustalania rocznej 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 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 szkoły powołuje komisję, która: 



1) 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. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1. 

5. 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 szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

6. Przepisy ust. 1-5 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. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust.3 pkt 1 przeprowadza 

się w formie pisemnej i ustnej.  

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, 

zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.  

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia 

się z uczniem i jego rodzicami. 

10. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  



3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

11. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 

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

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

12. W skład komisji, o której mowa  ust. 3 pkt 2  wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

2) wychowawca oddziału;  

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;  

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;  

7) przedstawiciel rady rodziców.  

13. Komisja, o której mowa w ust. 3 pkt 2 , ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w  ust. 1 . Ocena jest ustalana w 

drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji.  

14. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania sprawdzające;  



6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

15. Do protokołu, o którym mowa w ust. 14, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez 

ucznia zadania praktycznego.  

16. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2  sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności:  

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

2) termin posiedzenia komisji;  

3) imię i nazwisko ucznia;  

4) wynik głosowania;  

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

17. Protokoły, o których mowa w ust. 14 i 16, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.                           

       §90m 

Egzamin klasyfikacyjny 

 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 odpowiednio w okresie lub semestrze, 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 przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

5. 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. 



6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

7. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

sytuacji kiedy: 

1) uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, z: 

a/ jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 

b/ jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - może przystąpić do egzaminu poprawkowego 

z tych zajęć. 

2) 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. 

8. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych.  

10. Dla ucznia, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy ( uczeń spełniający obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą) , nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:  

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych i wychowania fizycznego oraz  

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

11. Egzamin klasyfikacyjny dotyczący ucznia realizującego indywidualny tok nauki, o 

którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b ustawy, przeprowadza komisja, w której 

skład wchodzą:  

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  



12. Egzamin klasyfikacyjny, dotyczący ucznia przechodzącego z jednego typu publicznej 

szkoły do innego typu publicznej szkoły (art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy) oraz ucznia 

spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą (art. 16 ust. 11), 

przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin.  

13. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w 

art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka 

obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej 

szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji 

nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w art. 16 ust. 8 oraz art. 

20zh ust. 3 i 3a ustawy, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.  

15. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia.  

16. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  



16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§90n 

Egzamin poprawkowy 

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

otrzymał negatywną 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. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7, który mówi, że: 

1) 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 szkoły powołuje komisję. Ocena ustalona przez komisję  jest 

ostateczna. 

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

programowo wyższej, i powtarza  klasę. 

6. 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 albo zajęć z języka 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te 

zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 



7.  Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

8. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych.  

9. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.  

10. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  

1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

11. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 

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

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

12. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu poprawkowego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  



13. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§90o 

Promocja uczniów 

 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 szkoły podstawowej, 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 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. 

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

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z 

języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał 

roczne, pozytywne oceny klasyfikacyjne z zastrzeżeniem sytuacji gdy:  

1) 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 albo zajęć z języka 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te 

zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

5. 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. 

6. Uczeń szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej w zakładzie poprawczym lub 

schronisku dla nieletnich, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma 

opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w 

szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z 

języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oceny uznane 

za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania 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. 

7. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 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.  

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 7, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć.  

9. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o 

której mowa w ust. 7, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą 

całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.  

10. Uczeń, o którym mowa w art. 16 ust. 11 ustawy, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

§90s 

Warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w 

nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach 

1. Sposoby informowania rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu. 



1) nauczyciel wychowawca oraz nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne 

przekazują rodzicom ucznia informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz jego 

szczególnych uzdolnieniach poprzez: 

a/ zebrania z rodzicami;  

b/ konsultacje indywidualne; 

c/ kontakt telefoniczny; 

d/ wpisy w dzienniku elektronicznym; 

e/ kontakty poprzez dyrekcję; 

f/ apele szkolne; 

h/ stronę internetową szkoły; 

i/ ekspozycję prac uczniowskich; 

j/ listy gratulacyjne; 

k/ nagrody rzeczowe przyznawane uczniom; 

l/ stypendium dyrektora szkoły przyznawane uczniom; 

m/ zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne z udziałem uczniów; 

n/ informowanie o wynikach egzaminów zewnętrznych; 

o/ informowanie rodziców o osiągnięciach uczniów uzyskanych w konkurach 

przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, zawodach sportowych na szczeblu szkolnym i 

pozaszkolnym. 

2) rodzice mają prawo i obowiązek kontaktować się z wychowawcą i nauczycielami dziecka 

w ramach konsultacji indywidualnych oraz zebrań ogólnych. Rodzice, którzy nie mogli 

uczestniczyć w zebraniu, powinni skontaktować się z wychowawcą klasy w terminie z nim 

uzgodnionym. 

2. Przekazywanie informacji o postępach i trudnościach w nauce odbywa się na bieżąco i w 

sytuacji naglącej. 



3. Nauczyciel lub wychowawca przekazuje informację z zachowaniem zasad o ochronie 

danych osobowych. 

§90t 

Przedmiotowe i nauczycielskie systemy oceniania 

1. Nauczyciele są zobowiązani do opracowania przedmiotowego systemu oceniania przy 

współpracy z innymi członkami zespołu przedmiotowego. 

2. Przedmiotowe systemy oceniania powinny zawierać: 

a/  wymagania edukacyjne i kryteria na poszczególne oceny (załącznik do PSO); 

b/  sposób ustalania oceny śródrocznej i rocznej (np. średnia ważona, kategoria ocen, ocena 

opisowa); 

c/  sposoby badania osiągnięć uczniów i rodzaje narzędzi do tego służących; 

d/ sposoby wspomagania uczniów w uzupełnianiu braków wiedzy i umiejętności. 

3. Postanowienia przedmiotowego systemu oceniania muszą być zgodne z treścią systemu 

wewnątrzszkolnego. 

4. Przewodniczący zespołu przedmiotowego jest zobowiązany przekazać przedmiotowy 

system oceniania dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia do dnia 1 września. 

5. Nauczyciel może opracować własny, nauczycielski, system oceniania, który musi być 

zgodny z przedmiotowym systemem oceniania i zostać zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 

6. Przedmiotowe i nauczycielskie systemy oceniania są załącznikami do wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania. 

  

 

 


