
W EW NĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  

Wewnątrzszkolny system oceniania Szkoły Podstawowej  Nr  69 w Szczecinie  został 
opracowany w oparciu o Rozporządzenie  MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.Nr 199/04, 
poz..2046).  
  

Rozdział  I 
Zasady  ogólne 

  
§ 1 

  
1. Oceniamy postępy ucznia (nie jego braki) wskazując uczniowi co osiągnął, co 
zrobił dobrze, będziemy go informować:  

� o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,  
� pomagać w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,  
� motywować  do dalszej  pracy,  
� dostarczać rodzicom (prawnym opiekunom)  i nauczycielom informacji o  
� postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.  
� umożliwiać nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  
  

 § 2 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o: 

� wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 
programu nauczania;  

� sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

� warunkach i trybie uzyskania 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) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 
zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 
  

§ 3 
  
1. Elementami wewnątrzszkolnego systemu oceniania są: 

� wymagania edukacyjne oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych 
opiekunów),  

� bieżące ocenianie i klasyfikowanie śródroczne i roczne,  
� sposoby sprawdzania postępów ucznia,  
� przedmiotowy system oceniania,  
� kryteria ocen zachowania,  
� zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.  
  
  

Rozdział  II 
Zasady  oceniania  uczniów  klas  I - III 

  
§ 4 

1. W klasach I- III ocena klasyfikacyjna (śródroczna i roczna) oraz ocena zachowania 
są ocenami opisowymi. Oceny bieżące ( cząstkowe ) ustala się w stopniach w 
następującej skali: 

• celujący – wyrażony cyfrą 6 



• bardzo dobry- wyrażony cyfrą 5 
• dobry- wyrażony cyfrą 4 
• dostateczny- wyrażony cyfrą 3 
• dopuszczający- wyrażony cyfrą 2 
• niedostateczny- wyrażony cyfrą 1 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w 
stopniu wykraczającym poza wymagania programowe. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 
na poziomie bardzo wysokim oraz wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wiadomości i umiejętności opanował na 
poziomie dobrym, ale wymagają one utrwalenia, 
 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i 
umiejętności na poziomie średnim, a nabyta wiedza i umiejętności ucznia 
wymagają powtórzenia i utrwalenia. 
 
Ocenę mierną  otrzymuje uczeń, który ma poważne braki w wiedzy, jego 
wiadomości i umiejętności wymagają ponownego opanowania i utrwalenia, 
 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum wiadomości 
i umiejętności objętych podstawą programową, co utrudnia mu dalsze 
zdobywanie wiedzy. 

 
  Oceny bieżące (cząstkowe) uczniów klas I-III zapisuje się w dziennikach lekcyjnych.  
Ocenę opisową sporządza się na podstawie ocen cząstkowych za pomocą sformułowań i 
określeń, które w analityczny sposób odzwierciedlają rozwój ucznia. 
 

§ 5 

1. Cele oceny opisowej:  

� daje dziecku informację o tym, co już umie, nad czym musi  popracować, jak 
daleko jest na drodze do celu;  

� uwzględnia możliwości dziecka;  

� bierze pod uwagę wkład dziecka; jego wysiłek włożony w wykonywanie jakiegoś 
zajęcia;  

� zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek się opłaca;  

� nie pełni funkcji kary, czy nagrody;  

� nie zawiera krytyki osoby;  

� uwzględnia postęp, jaki dokonał się w dziecku, daje poczucie sensu.  
  

§ 6 
Zakres oceny opisowej:  
1. Ocena opisowa obejmuje:  

� rozwój poznawczy: mówienie i słuchanie, czytanie i pisanie, umiejętności 
matematyczne, zainteresowania i umiejętności  przyrodnicze;  

� aktywność artystyczną i ruchową;  
� rozwój społeczno-emocjonalny uwzględniając w szczególności   funkcjonowanie 

ucznia w środowisku szkolnym, oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i 
ogólnie przyjętych norm etycznych;  

sposób oceniania:  
� werbalnie, poprzez gest i mimikę (uśmiech, pochwała, komentarz słowny);  
� pisemnie, poprzez komentarz motywujący (sprawdziany, testy są punktowane),  

do wiadomości  rodziców podawane są  wyniki: ilość  zdobytych  punktów  i  ilość   
punktów możliwych do zdobycia, ocena wyrażona cyfrą.  

2. Semestralna i roczna ocena opisowa:  
� jest wynikiem półrocznego obserwowania rozwoju dziecka,  informowania go o  

postępach i stałej współpracy z domem, uwzględnia sukces każdego dziecka;  



� semestralna ocena opisowa zawiera komentarz i zalecenia  dla ucznia dotyczące 
zarówno postępów w edukacji, jak i postępów w rozwoju społeczno-emocjonalnym;  

� roczna ocena opisowa nie zawiera zaleceń, charakteryzuje umiejętności ucznia.  
� z religii stosuje się ocenę cyfrową (od 1 do 6).  

  
§ 7 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:  
� ustne:  

- odpowiedzi (dialogi, układ zdań, opis, opowiadanie);  
- wypowiedzi w klasie (aktywność);  
- recytacja.  

� pisemne:  
- sprawdziany w klasach I- III po skończonym dziale programowym; 
- zadania domowe w klasach I- III; 
- dyktanda w klasach I- III; 
- prace dodatkowe (np. praca na lekcji);  
- samodzielne układanie zdań, opowiadania, opisu, listu itp. 

� sprawnościowe i praktyczne.  
  

§ 8 
1. Każdy sprawdzian będzie zapowiedziany i poprzedzony lekcją utrwalającą. 
2. Termin oddawania prac pisemnych - do dwóch tygodni.  
3. Ocena jest jawna dla ucznia i motywowana. 
4. Uczeń ma prawo być nie przygotowany po chorobie na podstawie pisemnej informacji 
rodziców. Uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości w związku z chorobą w ciągu jednego 
tygodnia. 
 

PUNKTACJA  ZE SPRAWDZIANÓW W KL. I-III 

 
% możliwych do zdobycia punktów 

ocena 

0% - 29% niedostateczna 
30% - 43% dopuszczająca 
44% - 49% dopuszczająca + 
50% - 54% dostateczna - 
55% - 63% dostateczna  
64% - 69% dostateczna + 
70% - 74% dobra - 
75% - 83% dobra 
84% - 89%  dobra + 
90% - 94% bardzo dobra - 
95% - 100% bardzo dobra 

powyżej 100% celująca 
 
 Jeżeli sprawdzian zaliczy mniej niż 80% uczniów klasy, to obowiązkowo 
poprawiają go wszyscy uczniowie, którzy otrzymali oceny niedostateczne i 
dopuszczające, a pozostali uczniowie mogą na własną prośbę poprawiać 
otrzymane oceny. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie ustalają z 
nauczycielem termin jego zaliczenia. 
Poprawa sprawdzianu może nastąpić tylko raz w terminie uzgodnionym przez 
nauczyciela.  
 

§ 9 
1. Sposoby i techniki gromadzenia informacji o uczniu:  

 - dziennik; 
 - teczka wychowawcy (prace plastyczne ucznia, dyktanda, testy, sprawdziany);  
 - arkusz ocen.  

2. Sposoby zawiadamiania rodziców o postępach ucznia w nauce mogą być:  
- zebrania z rodzicami; 



- dzienniczek ucznia;  
- ocena bieżąca wyrażona cyfrą, śródroczna karta osiągnięć ucznia i ocena opisowa 
roczna. 

3. Zasady poprawiania niekorzystnych wyników w nauce: 
- udział w zajęciach wyrównawczych;  
- możliwość poprawy sprawdzianu; 
- praca ucznia z rodzicami pod kierunkiem nauczyciela;  
- pomoc koleżeńska. 
  

§10 
W wyjątkowych  przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na wniosek wychowawcy klasy 
oraz po zasięgnięciu  opinii rodziców  

( prawnych opiekunów)ucznia. Nie wymagana jest opinia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 

 
§11 

Rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy 
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców, 
prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy oraz zgody 
rodziców. Do promocji ucznia w trakcie roku szkolnego nie jest wymagana 

opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej 
  

 §12 
Przy ustalaniu ocen z zajęć technicznych, zajęć artystycznych i zajęć 

komputerowych, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć. 
  

§13  
Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III 
uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z 

zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień. 
  
  

 
 
 

Rozdział  III 
System  oceniania   uczniów  klas  IV – VI 

  
§ 14 

  
1. Stopnie  są  jawne i podlegają uzasadnieniu zarówno dla ucznia jak i  jego  rodziców 

(prawnych opiekunów). 
2. Ważne w sprawdzaniu postępów uczniów są: 
     formy;  

częstotliwość; 
narzędzia;  
zasady.  

3. Sposoby sprawdzania postępów uczniów: 
� kontrola ustna (zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy 

materiał i w czasie lekcji powtórzeniowych przeznaczonych w całości na 
utrwalenie i jednocześnie na kontrolę);  

� ustne lub pisemne wykonywanie ćwiczeń;  
� prace klasowe i sprawdziany;  
� standaryzowane testy osiągnięć szkolnych;  
� analiza notatek sporządzanych w zeszycie;  
� aktywność w trakcie zajęć dydaktycznych;  



� inne rodzaje aktywności uczniów (prezentacje projektów, samodzielne 
prowadzenie części zajęć,  plakat,  album,  recytacja  itp.)  

� osiągnięcia w przedmiotowych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  
4.   Klasyfikowanie śródroczne i roczne, od klasy czwartej, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych 
według skali : 

 stopień celujący             - 6  
stopień bardzo dobry     - 5  
stopień dobry                - 4 
stopień dostateczny       - 3  
stopień dopuszczający   - 2  
stopień niedostateczny   - 1 

5. Uczeń musi być oceniany systematycznie z każdego przedmiotu.  
6. Nauczyciel informuje uczniów o przewidywanej pisemnej kontroli wiadomości 

tygodniowym wyprzedzeniem (wpis do dziennika z datą).  
7. Pisemne kontrole wiadomości obejmują: prace klasowe, sprawdziany, testy.  
7a. Prace klasowe obejmujące wiadomości  z więcej niż 3 lekcji, podsumowujące treści  
     określone częścią programu nauczania mogą być przeprowadzane: 

       z języka polskiego i  języków obcych  
a)  z nauki o języku – (do 45 min.) 

          b)  prace  literackie  (stylistyczne) – (do 90 min.)  
     c) z matematyki – (do 45 min.)  

7b. Prace pisemne związane z powtórzeniami na innych przedmiotach (obejmujące więcej 
      niż 3 ostatnie lekcje – do 45 min.) - sprawdziany. 
7c.  Testy  (obejmujące materiał obszerniejszy niż 3 ostatnie  lekcje) - do 45 min. 
7d. Odpowiedzi ustne  lub  pisemne (do trzech ostatnich lekcji - 15 min.) - kartkówka.  
7e. W ciągu tygodnia uczniowie mogą mieć najwyżej dwie pisemne kontrole wiadomości  

- w ciągu dnia może się odbyć tylko jedna praca pisemna, sprawdzian lub test,          
-pisemnych prac związanych z powtórzeniami nie można przeprowadzać z religii, 
muzyki, plastyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego.  

9.   Praca klasowa musi być poprzedzona lekcją utrwalającą materiał.  
10. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom w nieprzekraczalnym 
     terminie 14 dni.  
11. Na spotkaniach z rodzicami rodzice, (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do  

prac klasowych i testów z języka polskiego, języków obcych i matematyki. 
Odpowiedzialny za to jest wychowawca i nauczyciele przedmiotów. 

12. Pisemna kontrola wiadomości jest obowiązkowa.  
13. Jeśli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać z całą klasą,  powinien to uczynić  w  

ciągu 2 tygodni po przyjściu do szkoły.  
14. Uczeń  ma prawo do poprawy pracy klasowej, testu i sprawdzianu  ocenionej na 

ocenę niedostateczną lub dopuszczającą w ciągu tygodnia od  oddania prac. Uczeń 
pisze ją tylko raz.  Otrzymana ocena jest ostateczna.  

15. Prace  klasowe i testy z języka polskiego, języków obcych i matematyki winny być 
przechowywane  przez  okres  jednego  roku kalendarzowego licząc  od  dnia  
zakończenia   roku  szkolnego  w  którym  praca  była  pisana. 

16. Ilość dopuszczalnych nieprzygotowań do lekcji określa prowadzący zajęcia 
     edukacyjne.  
17. Na prośbę ucznia  lub jego rodziców  (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 

ocenę powinien ją uzasadnić.  
  

§ 15 
  
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom.  

2. Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki  
należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

  
§ 16 



  

1. Dyrektor szkoły na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zwalnia ucznia z 
zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o 
ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 
wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. W przypadku 
zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
"zwolniony", tylko wówczas, gdy okres zwolnienia ucznia z tych zajęć 
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny 
klasyfikacyjnej. W sytuacji , w której zwolnienie ucznia z zajęć nie obejmuje 
całego semestru , nauczyciel prowadzący określone zajęcia zawsze musi 
podjąć decyzję, co do tego, czy można ustalić ocenę semestralną bądź 
roczną , czy też ze względu na brak podstaw do ustalenia tej oceny takiej 
oceny nie ustalić. 

 

2. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na 
podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją 
rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Dyrektor zwalnia ucznia z nauki 
drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego. W przypadku 
ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić 
na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego 
języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się "zwolniony". 

  
§ 17 

  
1. Klasyfikowanie  śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowywaniu osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu oceny.  
2. Klasyfikowanie  śródroczne uczniów przeprowadza się w dwóch semestrach: 

1)  I semestr - od 01.09. do 31.01  
      2) II semestr  - od 01.02 do końca zajęć edukacyjnych  

 
 

§ 18 
  
1. Oceny śródroczne i roczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,  a ocenę z  zachowania  wychowawca 
po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów oraz ocenianego ucznia.  

2.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w 
szczególności brać pod uwagę w wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z 
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

3. Oceny śródroczne i roczne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna z 
dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo 
wyższej ani na ukończeniu szkoły. 

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

5. W ocenianiu bieżącej dopuszcza się rozszerzoną skalę stopni przez stosowanie " + " i " 
- " , w ocenie śródrocznej i rocznej nie ma "+" ,"-".  

6. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna ocen 
bieżących lecz ma uwzględniać różną wagę tych ocen: 

 
< 1,59 – 1 

1,6 – 2,59 – 2 
2,6 – 3,59 – 3 
3,6 – 4,59 – 4 



4,6 – 5,19 – 5 
> 5,2 - 6 

 
7. Każdy nauczyciel przedmiotu w swoim PSO ( Progman ) szczegółowo określa wagę 

ocen uwzględniając specyfikę swojego przedmiotu. 
  

§ 19 
  
1. Miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani 
poinformować ustnie uczniów oraz pisemnie rodziców (wychowawcy w czasie zebrań z 
rodzicami)  o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych i ocenie z 
zachowania.  

2.  W przypadku zagrożenia ucznia stopniem niedostatecznym lub nieodpowiednim 
     zachowaniem rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do potwierdzenia – 
     podpisem w dzienniku – przyjętych informacji.   
3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę 
uzupełnienia braków. 

4. Tydzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną  należy poinformować uczniów o 
ocenach klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych). 

5.   Ocena roczna uwzględnia całoroczną pracę ucznia i wpisywana jest do arkusza ocen. 
6.   Nie ma możliwości zdawania na wyższą ocenę pod koniec semestru ( roku ). 
  

§ 20 
  

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku 
klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z 
tych zajęć. Uczeń, który uzyskał dwie oceny niedostateczne, ma prawo do 
dwóch egzaminów, a Rada Pedagogiczna  nie wyraża już zgody w tym 
zakresie.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z 
których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3.  Egzamin poprawkowy musi być przeprowadzony w ostatnim tygodniu ferii 
letnich.  

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia  
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 
skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 
jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji. 
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 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 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 poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 



  
7. 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. 

  
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, z jednych  obowiązkowych 
    zajęć edukacyjnych, może – po spełnieniu określonych warunków - zostać  
    promowany do klasy programowo wyższej. Taka możliwość dotyczy ucznia,  
     który  przystąpił do egzaminu poprawkowego i go nie zdał. 
  
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada 

Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 
promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 
warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym 
planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

  
§ 21 

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 ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 
do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. 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, dyrektor szkoły powołuje komisję, 
która: 
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne; 
-  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

wychowawca klasy, 
wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie, 
pedagog, 
przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, 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. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego. z zastrzeżeniem § 17 ust. 1.  



7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

skład komisji, 
termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,  
zadania (pytania) sprawdzające, 
wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
skład komisji,  
termin posiedzenia komisji, 
wynik głosowania, 
ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 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. 

  
§ 22 

  
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. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny na własną prośbę lub prośbę jego rodziców (prawnych 
opiekunów).  

3. Na wniosek ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może 
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
    - realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 
    - spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,  
   nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka  
   i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 
    się oceny zachowania. 
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem 
    ust. 8. 
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii  
    informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 
    praktycznych. 
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 
    poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 
    wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem 
    i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, 
     przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez 
     dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza 
     komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez 
     ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 
     W skład komisji wchodzą: 
      - dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
        kierownicze - jako przewodniczący komisji; 
      - nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 
       dla odpowiedniej klasy. 



12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz 
     jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń  
      może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów 
     - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 
      w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku 
     egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa 
      w ust. 4 pkt 2 - skład komisji; 

              2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
              3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
              4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
     odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
16. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 
      przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nie klasyfikowany". 
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu  
      klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
      dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Termin nie 
      musi być uzgadniany z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
18. W przypadku, gdy roczna (semestralna)ocena klasyfikacyjna z zajęć 
      edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
      trybu ustalania tej oceny, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 
      może zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenie. Jeżeli dyrektor stwierdzi  
      niezgodność ustalenia oceny klasyfikacyjnej z przepisami prawa, uczeń 
      przystępuje do sprawdzianu wiadomości i umiejętności.  
19. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż  
      w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez ucznia lub jego rodzica  
     (prawnego opiekuna). Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 
     rodzicami (prawnymi opiekunami). 
   

§ 23 
  
1. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie zdolnymi, poprzez umożliwienie 

realizowania indywidualnych programów nauczania, indywidualnego toku nauczania 
oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.  

2. Na indywidualny program lub tok nauki zezwala dyrektor szkoły, na wniosek lub za 
zgodą rodziców (prawnych opiekunów), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, wyznaczając nauczyciela -
opiekuna.  

3. Indywidualny program lub tok nauczania mają na celu umożliwienie uczniowi 
    rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań przez dostosowanie zakresu  
    i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb.  
4. Indywidualny tok zakłada ukończenie nauki w skróconym czasie, dzięki możliwości 

klasyfikowania i promowania ucznia w ciągu całego roku szkolnego oraz dzięki 
możliwości zrealizowania w jednym roku kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z zakresu dwu, a nawet więcej klas. 

5. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może być zwolniony z obowiązku 
uczęszczania na lekcje tych zajęć edukacyjnych do właściwej klasy może uczęszczać 
na zajęcia do klasy programowo wyższej, a także do szkoły wyższego stopnia. 

6. Uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauczania może być promowany do 
klasy programowo wyższej poza normalnym trybem w czasie roku szkolnego i na 
koniec roku szkolnego uchwałą Rady Pedagogicznej. 

7. Wniosek o promowanie poza normalnym trybem może być złożony do dyrektora szkoły 
przez: 
- rodziców,  
- wychowawcę klasy. 

8. Promowanie poza normalnym trybem musi być odnotowane w arkuszu ocen z klauzulą 
„uchwałą Rady Pedagogicznej, z dnia promowany/a poza normalnym trybem do 
klasy...”. 

  



  
§ 24 

  
1. Uczeń klasy IV -V otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 
natomiast uczeń klasy VI, kończy szkołę podstawową jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania 
uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej przystąpił do 
sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań. 

2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy, przeprowadza się go w kwietniu 
w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

3. Sprawdzian trwa 60 minut, dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu 
może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.  

4. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz o potrzebie 
indywidualnego nauczania mają prawo przystąpić do sprawdzianu w formie 
dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na 
podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej wydanej do końca września 
roku szkolnego w którym odbywa się sprawdzian. Opinię przedkłada się dyrektorowi 
najpóźniej do 15 października roku szkolnego, w którym jest sprawdzian.  

5. Uczeń, który jest chory, albo niepełnosprawny w czasie trwania sprawdzianu może 
korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę lub 
niepełnosprawność. 

6. Uczeń, który z przyczyn losowych, bądź zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w 
ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym 
terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później 
niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu ustalonym przez dyrektora Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej.  

7. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, 
powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej, oraz przystępuje do sprawdzianu w 
następnym roku. 

8. W szczególnych przypadkach losowych, bądź zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, 
może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.  

9. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną 
niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole gimnazjalnej, może być zwolniony 
przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do 
sprawdzianu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez 
dyrektora szkoły. 

10. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad 
     wojewódzkim, z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są 
     zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie 
     tytułu laureata lub finalisty. 
10a. Laureaci ( finaliści) konkursów  przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują 
      z danych zajęć edukacyjnych ocenę celującą roczną klasyfikacyjną. 
11. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu 
     najwyższego wyniku. 
12. W każdej sali w której jest przeprowadzany sprawdzian przebywa co najmniej trzech 

członków zespołu nadzorującego (w tym jeden nauczyciel zatrudniony w innej 
szkole). 

13. W czasie trwania sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego nie mogą objaśniać, 
ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących rozwiązania.  

14. Podczas sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku.  
15. W trakcie sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie 
     uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić 
     uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 
     kontaktowania się ucznia z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających pomocy 

medycznej.  
16. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian nie można korzystać z żadnych 
     środków łączności.  



17. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zestawu zadań przez ucznia 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i 
przerywa jego sprawdzian. Informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w 
protokole. 

18. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.  
19. Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny, nie 
     odnotowuje się go w świadectwie ukończenia szkoły.  
20. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.  
21. Na prośbę ucznia, rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona pisemna 

praca egzaminacyjna ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 
opiekunom). Wgląd do prac egzaminacyjnych po sprawdzianie odbywa się w siedzibie 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w terminie 7 dni od otrzymania 
wyników przez szkołę. Prawo do wglądu mają tylko rodzice (prawni opiekunowie) po 
okazaniu dokumentu tożsamości. 

  
Rozdział IV 

Kryteria ocen zachowania 
  

§ 25 
  

 Kryteria oceny zachowania zawarte są w Wewnątrzszkolny Punktowy System Oceny 
Zachowania Uczniów szkoły Podstawowej nr 69. 
 

 
§ 26 

  
Wszelkie zmiany w regulaminie można będzie dokonać w formie aneksu zatwierdzanego 
przez Radę Pedagogiczną po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły. 
 
 
 


