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Rozdział  I.                                            ZASADY  OGÓLNE 

 
1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia; 

a. ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania    

                 wewnątrzszkolnego. 

b. ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu 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 rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz 

uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

 

1) informowanie ucznia  o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 

postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

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

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

-wychowawczej. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec 

uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

2) ustalanie kryteriów zachowania; 

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

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 

skali i w  formach  przyjętych w szkole; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i  dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  

klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

postępach i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i 

pisemnych prac uczniów; 

5. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez  

    nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.  

6. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.  

7. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych); 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena  

     końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 
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3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria  

      oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany   

      poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o   

      okresową ewaluację; 

  

 
 

Rozdział II.                                         JAWNOŚĆ OCEN  
 
 

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

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu 

do dziennika elektronicznego oraz zeszytu ucznia bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym 

poinformowaniu ucznia o jej skali. 

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i 

umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.  Oceny 

wpisywana jest do dziennika lekcyjnego oraz do zeszytu ucznia / dziennika elektronicznego. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

 

1) na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli; 

2) na zebraniach ogólnych; 

3) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia; 

4) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem; 

5) zabronione jest kopiowanie lub fotografowanie prac  

6)  prace wypożycza nauczyciel do domu w celu zaprezentowania ich rodzicom                                

     (prawnym opiekunom). Okazane prace wraz z podpisem rodzica zwracane są w ciągu   

     tygodnia nauczycielowi. 

 

 

Rozdził  III.          SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

 
   1.  Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:  

1) prace pisemne:  

a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna 

wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej 

niż 2 godziny lekcyjne,  

b) kartkówka, czyli pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich 

lekcji, może być niezapowiedziana,  

c) referaty, 

d) zadania domowe; 

2) wypowiedzi ustne:  

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,  

b) wystąpienia (prezentacje),  

c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji; 

3) sprawdziany praktyczne; 

4) projekty grupowe; 

5) wyniki pracy w grupach; 

6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,  prezentacje  

Power Point, plakaty, itp.; 

7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach,  

8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, długopisu 

itp.). 

2. Przyjmuje się następującą ilość ocen w okresie dla przedmiotów realizowanych w wymiarze   



5 

 

    tygodniowym: 

1) jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny; 

2) dwie godziny tygodniowo- minimum 4  oceny; 

3) trzy godziny tygodniowo- minimum 5 ocen; 

4) cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 6 ocen. 

3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na  

   ocenę:  

1) poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny; 

2) 30% - 49% - dopuszczający; 

3) 50% - 74% - dostateczny; 

4) 75% - 89% - dobry; 

5) 90% - 99% - bardzo dobry; 

6) 100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) - celujący. 

4. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje  

    następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:  

1) poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny; 

2) 20% - 39% - dopuszczający; 

3) 40% - 54% - dostateczny; 

4) 55% - 70% - dobry; 

5) 71% - 89% - bardzo dobry; 

6) 90% - 100% - celujący. 

5. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania   

  wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w  

 przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.  

6. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane 

7. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak 

niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W 

przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie 

do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach 

uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.  

8. Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczona w formie ustalonej  z nauczycielem. Brak 

zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „0”. Po upływie dwóch 

tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności 

do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „0” ocenę ndst. 

9. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.  

10. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w    

formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny nast. 

11. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym: 

1)  np – uczeń nieprzygotowany; 

2)  bz – brak zadania; 

3)  0 – uczeń nie pisał pracy pisemnej. 

12. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie 

ustalonym przez nauczyciela:  

1) z odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu w przypadku przedmiotów odbywających się                      

w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo  - szczegółowe  zasady określają przedmiotowe systemy 

oceniania; 

2) ze sprawdzianu, w przypadku pozostałych przedmiotów.  

13. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania sprawdzianu,   

    kartkówki lub odpowiedzi ustnej. 

14. Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania ocen z  przedmiotu,   

    którego uczy.  

15. Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” (np) i/lub „brak zadania” (bz) bez 

podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i 

sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) i/lub brak zadania (bz) na początku lekcji. 

Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

16. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż dwa sprawdziany, a w jednym dniu więcej niż jeden   

   sprawdzian. 

17. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 2    
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    tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w  

    sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii. 

 
 

 
 

 Rozdział IV                                RODZAJE OCEN SZKOLNYCH 
 

 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i  roczne – na zakończenie roku szkolnego, 

b) końcowe –są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji.  

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 końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w 

wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji  

oraz na podstawie i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową 

zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej. 

 

 

Rozdział V.               SKALA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  

 

 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według skali: 

1) stopień celujący         – 6 

2) stopień bardzo dobry – 5 

3) stopień dobry             – 4 

4) stopień dostateczny    – 3 

5) stopień dopuszczający –2 

6) stopień niedostateczny –1 

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się 

stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. 

3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia 

bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań.  

4. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, 

aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób przeliczania plusów 

i minusów na poszczególne oceny jest określony przez Przedmiotowe Systemy Oceniania z 

poszczególnych przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana jest 

taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów). 

5. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza 

program danej klasy, czyli: 

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

a) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych   

     lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,  

b) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania, 

c)  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych                           

      i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią); 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na 

poziomie wymagań dopełniającym, czyli:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w  

    danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy   
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    teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów                      

    w nowych sytuacjach; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:  

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 

b)  rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne  

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli:  

          opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i  

          absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie  

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli:  

a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z   lekcji, 

b)  rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych.  

6. Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają 

nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.  

7. Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują 

drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.  

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki - brany będzie pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć.  

 

 

 

 

 

Rozdział VI.                            UZASADNIANIE OCEN 

 

1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

2.  Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności 

klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz 

przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o 

wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w 

terminie dwóch dni od daty jej skierowania. 

3. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny. 

Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie pracy przez 

nauczyciela w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas 

indywidualnych spotkań z rodzicem. 

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

i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

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

wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w 

działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

 

 

                   

Rozdział VII.                    DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH  

                                                            ORAZ ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ  

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 
2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 

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. 
3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku 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; 
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           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, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną  

               w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  

               indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i  

               specjalistów; 

           5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia  

               określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego –na podstawie tej  

               opinii. 

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału 

klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze 

względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane 

kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 

edukacyjnym. 

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywanych 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. 

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na 

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza 

na czas określony w tej opinii. 

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

9.  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. 

10. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 8, 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.  

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

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

12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki nauczyciel bierze pod 

uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu 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. 

 

 Rozdział VIII.                  ZASADY  OCENIANIA  UCZNIÓW  KLAS  I - III  
 

1. W klasach I ocena klasyfikacyjna (śródroczna i roczna) oraz ocena zachowania są ocenami 

opisowymi.  

2. Oceny bieżące (cząstkowe) ustala się w stopniach w skali literowej: 

 ocena wyrażona literą A  -  Znakomicie! Brawo! Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w   

                                          szybkim tempie duże postępy.  Należą Ci się gratulacje! Tak  

                                          trzymaj!  

 ocena wyrażona literą B   - Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej                                                           

                                          wysiłku w podejmowane prace,   co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki. 

  ocena wyrażona literą C  - Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze, 

konieczna jest pomoc nauczyciela  i rodziców, oraz systematyczna 

praca, wymagająca dużo wysiłku z twojej strony. 
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  ocena wyrażona literą D  -  Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo 

wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i 

rodziców. 

  ocena wyrażona literą E   - Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię niepowodzenie. 

Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy 

wspólniez nauczycielem i rodzicami. 

 

3. Ocenianie sprawdzianów i prac klasowych uczniów klas I:  

90 - 100% poprawnych odpowiedzi – poziom najwyższy – A 

75 - 89%   poprawnych odpowiedzi – poziom zadowalający – B 

50 - 74%   poprawnych odpowiedzi – poziom wystarczający – C 

25 – 49%  poprawnych odpowiedzi – poziom niski – D 

0   – 24%  poprawnych odpowiedzi – poziom bardzo niski – E 

 

4. Kryteria oceniania  poszczególnych umiejętności uczniów klas I: 

    edukacja polonistyczna:                 CZYTANIE  

ocena  A - Czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo,       

                    odpowiada prawidłowo  na wszystkie zadane pytania, wyróżnia bohaterów  

               utworu literackiego, ustala kolejność wydarzeń, interesuje się książkami i  

               chętnie je czyta. 

ocena B - Czyta wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na zadane   

                   pytania, interesuje się książkami i ich czytaniem. 

ocena C-  Czyta sylabami, wyrazami, głośno ze zrozumieniem, odpowiada na     

             większość pytań, na miarę swoich możliwości czyta wskazane lektury. 

ocena D - Głoskuje, dokonuje analizy i syntezy słuchowej, czyta głośno, nie        

                    odpowiada prawidłowo na pytania, interesuje się książkami. 

ocena  E  - Popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu   

                    analizy i syntezy słuchowej  i słuchowo-wzrokowej wyrazów, nie czyta, nie  

            odpowiada na zadawane pytania. 

                        PISANIE 

ocena A -  Pisze z pamięci proste, krótkie zdania, dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, 

zachowuje prawidłowy kształt liter i ich połączeń, bezbłędnie przepisuje tekst 

drukowany. 

ocena B -  Odtwarza kształt wszystkich liter, dba o estetykę i poprawność graficzną pisma, 

przepisuje proste, krótkie zdania, popełnia nieliczne błędy podczas pisania z pamięci, 

raczej bezbłędnie przepisuje tekst drukowany. 

ocena C -  Pisze z pamięci popełniając nieliczne błędy (literowe i ortograficzne), przepisując 

tekst drukowany stara się zachować prawidłowy kształt liter popełniając drobne 

błędy. 

ocena D -  Przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, pisząc z pamięci popełnia wiele 

błędów (np. opuszcza lub dodaje litery, myli litery o podobnym kształcie, robi błędy 

ortograficzne), nie zachowuje kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie litery 

z małymi. 

ocena E  - Przepisuje tekst odwzorowując litera po literze, popełnia przy tym liczne błędy, nie potrafi 

pisać z pamięci, nie zachowuje liniatury, kształtu liter i połączeń literowych, myli wielkie 

litery z małymi. 

 

                           MÓWIENIE 

ocena A -  Buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, ma bogaty zasób słownictwa, 

chętnie uczestniczy w dyskusji, tworzy wypowiedzi spójne, zrozumiałe i poprawne 

gramatycznie, nie popełnia błędów językowych. 

ocena B -  Buduje logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi, posiada duży zasób słownictwa, stara 

się zachować poprawność językową, stara się uczestniczyć w dyskusji. 

ocena C-    Wypowiada się w formie zdań pojedynczych i wyrazami, posiada mały zasób 

słownictwa, stara się zachować poprawność językową, niechętnie zgłasza się do 

odpowiedzi. 
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ocena D -  Wypowiada się wyrazami, ma ubogi zasób słów, popełnia błędy językowe. 

ocena E -Wypowiada się najczęściej w formie przeczącej lub twierdzącej, wyrazami 

jednosylabowymi, posiada bardzo ubogie słownictwo, mówi niechętnie popełniając liczne 

błędy językowe. 

      

    edukacja matematyczna  

a. DODAWANIE I ODEJMOWANIE  

ocena A  - Sprawnie liczy i dodaje w  zakresie 20, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z 

niewiadomą w postaci okienka. 

ocena B -  Rozumie i wykonuje  dodawanie i odejmowanie w zakresie przekraczającym 10 

popełniając drobne błędy, rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z 

niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę) 

ocena C -  Rozumie i wykonuje działania  popełniając liczne błędy, z pomocą      

            nauczyciela rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe w postaci  

            okienka. 

ocena D -  Liczy na konkretach w wolnym tempie z niewielką pomocą nauczyciela, popełnia 

błędy. z pomocą nauczyciela rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe w postaci 

okienka. 

ocena E - Przelicza na konkretach do 10. Nie rozumie pojęcia liczby. Wykonuje niepoprawnie 

działania matematyczne (Liczy błędnie w opracowywanym zakresie nawet przy 

pomocy liczmanów). 

ZADANIA TEKSTOWE  

ocena A -  Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, zapisuje rozwiązanie 

zadania przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji 

ocena B -  Układa i rozwiązuje złożone zadania tekstowe pod kierunkiem nauczyciela. korzysta 

ze wskazówek nauczyciela i bezbłędnie rozwiązuje zadania jednodziałaniowe, 

poprawnie rozwiązuje zadanie przedstawione słownie w konkretnej sytuacji 

ocena C - Miewa trudności ze zrozumieniem zależności występujących w treści zadania. 

Rozwiązuje zadania tekstowe pod kierunkiem nauczyciela, robi błędy podczas 

wykonywania zadań jednodziałaniowych, popełnia błędy rozwiązując zadania 

przedstawione słownie w konkretnej sytuacji. 

ocena D - Proste zadania rozwiązuje tylko z wydatną pomocą nauczyciela. Ma   

             trudności ze zrozumieniem zależności występujących w treści zadania. 

ocena E - Nie rozwiązuje zadań nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela. Nie rozumie 

zależności występujących w najprostszych zadaniach tekstowych. 

 

              UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE  

ocena A - Bezbłędnie stosuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu ćwiczeń praktycznych, 

prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, 

zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, określa czas z pomocą zegara i kalendarza 

nazywa dni tygodnia i nazwy miesięcy, starannie kontynuuje rozpoczęty wzór (np. 

szlaczek), dostrzega symetrię. 

ocena B - Stosując zdobytą wiedzę sporadycznie popełnia błędy w ćwiczeniach praktycznych. 

Wykonuje samodzielnie i prawidłowo proste pomiary długości i masy, proste 

obliczenia pieniężne, zna pojęcie długu i konieczności spłacenia go, prawidłowo 

posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, dostrzega symetrię, 

kontynuuje rozpoczęty wzór. 

ocena C -  Stosując zdobytą wiedzę popełnia nieliczne błędy w ćwiczeniach praktycznych, w 

miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy, zna pojęcie długu i 

spłacenia go, zna nazwy dni tygodnia,  

w miarę poprawnie używa nazw miesięcy, z pomocą nauczyciela dostrzega symetrię, 

stara się kontynuować rozpoczęty wzór. 

ocena D - Stosując zdobytą wiedzę popełnia liczne błędy w ćwiczeniach praktycznych, z 

pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary długości, masy oraz obliczeń 

pieniężnych, słabo zna nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy, nie dostrzega symetrii, 

ma problemy z kontynuacją rozpoczętego wzoru 

ocena E - Nie potrafi wykazać się zdobytą wiedzą w ćwiczeniach praktycznych, nie wykonuje 

pomiarów długości i masy, obliczeń pieniężnych, nie zna dni tygodnia i nazw 

miesięcy, nie dostrzega symetrii, nie potrafi kontynuować rozpoczętego wzoru. 
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   wiedza i umiejętności środowiskowo-przyrodnicze 

ocena A -  Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować 

zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi wymienić pory roku, zna formy ochrony 

środowiska naturalnego, szanuje przyrodę, zna zagrożenia dla środowiska 

przyrodniczego ze strony człowieka i zagrożenia ze strony zwierząt oraz zjawisk 

przyrodniczych, zna swój adres zamieszkania, zna symbole narodowe, rozpoznaje 

flagę i hymn Unii Europejskiej, wie na czym polega praca w poznanych zawodach. 

Stosuje w praktyce wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

ocena B - Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna 

podstawowe formy ochrony środowiska przyrodniczego, rozpoznaje i nazywa niektóre 

gatunki roślin i zwierząt, potrafi zaobserwować zachodzące zmiany w przyrodzie, potrafi 

wymienić pory roku, potrafi odróżnić zagrożenia dla środowiska,  zna swój adres 

zamieszkania,  wie na czym polega praca  w poznanych zawodach, zna symbole 

narodowe i  rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. Na ogół stosuje w praktyce 

wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

ocena C -  Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku społecznym i przyrodniczym, zna 

niektóre formy ochrony środowiska przyrodniczego, orientuje się czym zajmują się 

ludzie w najbliższej okolicy. Zna symbole narodowe (flaga, hymn, godło). Potrafi 

wymienić nazwy  poznanych warzyw i kwiatów, zna pory roku, zazwyczaj okazuje 

szacunek innym ludziom. Stara się współpracować z innymi. Posiada podstawowe 

wiadomości dotyczące zachowania się w ruchu drogowym. 

ocena D - Z pomocą nauczyciela rozpoznaje poznane gatunki roślin, słabo orientuje się w 

otaczający środowisku społeczno - przyrodniczym, częściowo zna adres swojego 

zamieszkania, myli pory roku, myli symbole narodowe, rzadko okazuje szacunek 

innym osobom, nie zawsze potrafi współpracować z innymi. Z trudem bezpiecznie 

porusza się w ruchu drogowym. 

ocena E - Bardzo słabo orientuje się w otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym, nie 

zna swojego adresu zamieszkania, nie zna pór roku, nie zna symboli narodowych. 

Nie stosuje zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. 

   edukacja plastyczno-techniczna 

ocena A - Wykazuje pomysłowość w procesie tworzenia. Wyraża własne myśli i uczucia w 

różnorodnych formach plastycznych. Prace plastyczne cechuje staranność, estetyka, 

potrafi zastosować różne techniki plastyczne i techniczne, bierze udział w konkursach 

ogólnoszkolnych. Rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki: rzeźby, architektury, 

malarstwa, grafiki i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre urządzenia 

techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje, buduje z różnych 

przedmiotów dostępnych w otoczeniu. 

ocena B - Podejmuje zadania plastyczne i techniczne. Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych 

formach plastycznych. Korzysta z bogatej bazy kolorów. Potrafi pracować różnymi 

technikami plastycznymi i technicznymi. Potrafi rozpoznać wybrane dziedziny sztuki: 

architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki i wypowiada się na ich temat. Rozpoznaje niektóre 

urządzenia techniczne, potrafi je obsługiwać i szanować. Majsterkuje i buduje z różnych 

przedmiotów  dostępnych w otoczeniu. 

ocena C -  Podejmuje zadania techniczne i plastyczne, ale często ich nie kończy. Dostrzega linie 

proste i owalne w przedmiotach, kreśli je po śladzie, uzupełnia tłem kontury przedmiotów, 

używa małej ilości kolorów, potrafi zorganizować swój warsztat pracy. Rozpoznaje 

niektóre urządzenia techniczne, w miarę możliwości obsługuje je, rozpoznaje niektóre 

dziedziny sztuki. 

ocena D - Niechętnie podejmuje zadania plastyczno-techniczne, prace wykonuje schematycznie, 

używa małej ilości kolorów, nie doprowadza pracy do końca, praca jest niestaranna, 

nie potrafi sobie zorganizować warsztatu pracy. Z pomocą nauczyciela rozpoznaje 

nieliczne dziedziny sztuki. 

ocena E - Niechętnie podejmuje zadania plastyczne i techniczne, nie doprowadza pracy do 

końca, praca jest niestaranna, nie potrafi z pomocą nauczyciela zorganizować sobie 

warsztatu pracy. Każda technika plastyczna lub techniczna stwarza dla ucznia 

problem nie do pokonania. Nie rozpoznaje dziedzin sztuki: architektury, malarstwa, 

rzeźby, grafiki. 
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   umiejętności muzyczne  

ocena A -  Śpiewa indywidualnie i zbiorowo poznane piosenki. Wyraża muzykę ruchem. 

Posiada znajomość zapisu rytmicznego w zakresie poznanych wartości (ćwierćnuta, 

ósemka, półnuta, pauza ćwierćnutowa, półnuta         z kropką, cała nuta, pauza 

półnutowa). Umie zapisać na pięciolinii poznane dźwięki. Chętnie słucha prostych 

utworów muzycznych. Opanowuje treść i melodię piosenki, dostrzega zmiany 

dynamiczne w muzyce i reaguje zgodnie z umową, poprawnie odtwarza proste rytmy na 

instrumentach perkusyjnych, prawidłowo wyraża nastrój muzyki poprzez ruch, 

świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie. 

ocena B -  Zna tekst i melodię piosenek po długotrwałym powtarzaniu, dostrzega zmiany 

dynamiczne w muzyce, poprawnie odtwarza krótkie rytmy, wyraża nastrój muzyki 

poprzez ruch, świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i 

niewerbalnie, kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu 

państwowego i szkolnego 

ocena C - Zna teksty piosenek i melodie po długotrwałym powtarzaniu, z pomocą nauczyciela 

dostrzega zmiany dynamiczne w muzyce i odtwarza proste rytmy na instrumentach 

perkusyjnych, stara się wyrażać nastrój muzyki poprzez ruch, stara się aktywnie 

słuchać muzyki, wyraża swoje uczucia werbalnie i niewerbalnie, nie zawsze 

kulturalnie zachowuje się na koncercie i podczas słuchania hymnu państwowego i 

szkolnego. 

ocena D - Ma trudności z opanowaniem treści i melodii piosenki w czasie do tego przewidywanym, 

nawet z pomocą nauczyciela ma duże problemy z odtworzeniem prostego rytmu, ma 

duże trudności z wyrażeniem nastroju muzyki poprzez ruch jak i  w świadomym i 

aktywnym słuchaniu muzyki, rzadko zachowuje się kulturalnie na koncertach i podczas 

słuchania hymnu. 

ocena E -  Nie opanowuje treści i melodii piosenki w czasie do tego                         

przewidywanym, nie potrafi wyrazić nastrój muzyki poprzez ruch, nawet z pomocą 

nauczyciela nie potrafi odtworzyć prostego rytmu, niechętnie słucha muzyki, nie 

potrafi kulturalnie zachowywać się podczas koncertu i podczas słuchania hymnu. 

 

       zajęcia komputerowe  

ocena A - Samodzielnie uruchamia program; korzysta z komputera, nie narażając własnego 

zdrowia , stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. 

ocena B -  Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z myszy i  klawiatury, 

ze wskazówkami nauczyciela uruchamia programy, wie jak trzeba  korzystać z 

komputera, by nie narażać swojego zdrowia. 

ocena C - Wymaga pomocy nauczyciela w opanowaniu sprawnego posługiwania się 

komputerem w podstawowym zakresie, wymienia zagrożenia zdrowotne i 

wychowawcze związane z nieodpowiednim korzystaniem z komputera. 

ocena D - Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: korzysta z pomocą nauczyciela 

z myszki i klawiatury.  Ma problemy z wykonywaniem ćwiczenia zgodnie z treścią. 

Słabo opanował wiedzę i umiejętności, w sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie 

bez pomocy. 

ocena E -  Nie opanował nawet podstawowych technik związanych z obsługą  komputera i 

oprogramowania. Nie wykonuje ćwiczeń. Jest nieprzygotowany do zajęć. Nie wie, 

jak korzystać z komputera, aby nie narażać zdrowia. 

 

      zajęcia ruchowe: 

ocena A -  Precyzyjnie i celowo wykorzystuje swoją sprawność ruchową- bierze udział w 

zawodach wewnątrzszkolnych, wykonuje ćwiczenia programowe, wykazuje 

sportową postawę wzajemnej pomocy, zdrowej rywalizacji, cieszy się z sukcesów 

sportowych innych. Zawsze jest przygotowany do zajęć sportowych. Dba o higienę 

osobistą, zna jakie są podstawowe działania profilaktyczne. 

ocena B - Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia fizyczne, stosuje zdobyte umiejętności i 

wiadomości w zabawach i grach sportowych, dobrze współdziała w grupie, służy 

pomocą innym. Najczęściej jest przygotowany do zajęć sportowych. Przestrzega 

zasad higieny osobistej i orientuje się w podstawowych działaniach 

profilaktycznych. 
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ocena C - Sprawny ruchowo, nie zawsze precyzyjnie wykonuje ćwiczenia, często jest 

nieprzygotowany do zajęć, nie zawsze chętnie współdziała w grupie. Stara się dbać o 

higienę osobistą 

ocena D - Ma trudności z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń, niechętnie współdziała w 

grupie podczas ćwiczeń, gier itp. Często jest nieprzygotowany do zajęć sportowych. 

Ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny osobistej. 

ocena E -  Przejawia negatywną postawę na zajęciach motorycznych. Ma trudności z 

wykonywaniem ćwiczeń programowych, nie chce podejmować aktywności 

fizycznej, niechętnie współdziała w grupie, zagraża bezpieczeństwu 

współćwiczących. Nie przestrzega zasad higieny osobistej 

 

 

5. W klasach II- III ocena klasyfikacyjna (śródroczna i roczna) oraz ocena zachowania są ocenami 

opisowymi.  

6. 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. 

 

7. 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. 

8. Cele oceny opisowej:  

a) daje dziecku informację o tym, co już umie, nad czym musi  popracować, jak daleko jest na   

    drodze do celu;  

b) uwzględnia możliwości dziecka;  

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

d) zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek się opłaca;  

e) nie pełni funkcji kary, czy nagrody;  

f) nie zawiera krytyki osoby;  

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

  

9.  Ocena opisowa obejmuje:  

  rozwój poznawczy: mówienie i słuchanie, czytanie i pisanie, umiejętności    

 matematyczne, zainteresowania i umiejętności  przyrodnicze; 
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 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;  

10.   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.  

11. Semestralna i roczna ocena opisowa:  

a) 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;  

b) roczna ocena opisowa nie zawiera zaleceń, charakteryzuje umiejętności ucznia.  

c) z religii stosuje się ocenę cyfrową (od 1 do 6).  

  

12. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:  

a) ustne:  

- odpowiedzi (dialogi, układ zdań, opis, opowiadanie);  

- wypowiedzi w klasie (aktywność);  

- recytacja.  

b) 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. 

b) sprawnościowe i praktyczne.  

  

13.  Każdy sprawdzian jest zapowiedziany i poprzedzony lekcją utrwalającą. 

14. Termin oddawania prac pisemnych - do dwóch tygodni.  

15. Ocena jest jawna dla ucznia i motywowana. 

16. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany po chorobie na podstawie pisemnej informacji rodziców.    

      Uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości w związku z chorobą w ciągu jednego tygodnia. 

 

17.  Punktacja ze sprawdzianów w klasach 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 
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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.  

 

18. Sposoby i techniki gromadzenia informacji o uczniu:  

 - dziennik; 

 - teczka wychowawcy (prace plastyczne ucznia, dyktanda, testy, sprawdziany);  

 - arkusz ocen.  

19. Sposoby zawiadamiania rodziców o postępach ucznia w nauce mogą być:  

- zebrania z rodzicami; 

- dzienniczek ucznia;  

20. Zasady poprawiania niekorzystnych wyników w nauce: 

- udział w zajęciach wyrównawczych;  

- możliwość poprawy sprawdzianu; 

- praca ucznia z rodzicami pod kierunkiem nauczyciela;  

- pomoc koleżeńska  

21. 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). Nie wymagana jest opinia poradni pedagogiczno-pedagogicznej  

22. 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 

23. 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.  

24. 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 IX.                      ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV-VIII 

 

 

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

      opiekunów). 

2. Ważne w sprawdzaniu postępów uczniów są: 

     a.  formy 

b. częstotliwość 

c. narzędzia  

d. zasady 

3. Sposoby sprawdzania postępów uczniów: 

1) 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);  

2) ustne lub pisemne wykonywanie ćwiczeń;  

3) prace klasowe i sprawdziany;   

4) standaryzowane testy osiągnięć szkolnych;  

5) analiza notatek sporządzanych w zeszycie;  

6) aktywność w trakcie zajęć dydaktycznych;  

7) inne rodzaje aktywności uczniów (prezentacje projektów, samodzielne prowadzenie części 

zajęć,  plakat,  album,  recytacja  itp.)  
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8) 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.  

8. Prace klasowe obejmujące wiadomości  z więcej niż 3 lekcji, podsumowujące treści określone 

częścią programu nauczania mogą być przeprowadzane: 

z języka polskiego i  języków obcych  

z nauki o języku – (do 45 min.) 

prace  literackie  (stylistyczne) – (do 90 min.)  

z matematyki – (do 45 min.)  

9.  Prace pisemne związane z powtórzeniami na innych przedmiotach (obejmujące więcej niż 3 ostatnie 

lekcje – do 45 min.) - sprawdziany. 

10. Testy  (obejmujące materiał obszerniejszy niż 3 ostatnie  lekcje) - do 45 min. 

11. Odpowiedzi ustne  lub  pisemne (do trzech ostatnich lekcji - 15 min.) - kartkówka.  

12. 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.  

13. Praca klasowa musi być poprzedzona lekcją utrwalającą materiał.  

14. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.  

15. 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. 

16.  Pisemna kontrola wiadomości jest obowiązkowa.  

17. Jeśli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać z całą klasą,  powinien to uczynić  w  ciągu 2 

tygodni po przyjściu do szkoły.  

18. 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.  

19. 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 

20.  Ilość dopuszczalnych nieprzygotowań do lekcji określa prowadzący zajęci edukacyjne.  

21. Na prośbę ucznia  lub jego rodziców  (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien 

ją uzasadnić. 

22. 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.  

23. 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. 

24. Dyrektor szkoły na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zwalnia ucznia z zajęć z    
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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. 

25. 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". Klasyfikowanie  śródroczne i roczne polega na okresowym 

podsumowywaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i 

ustaleniu oceny.  

26. 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  

27. 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.  

28. 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. 

29. 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. 

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

31. W ocenianiu bieżącej dopuszcza się rozszerzoną skalę stopni przez stosowanie „ + " i  „ - ",  w ocenie 

śródrocznej i rocznej nie ma „+" , „-".  

32.  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 – 5,49 – 5 

> 5,2 - 6 

 

33. Każdy nauczyciel przedmiotu w swoim PSO szczegółowo określa wagę ocen uwzględniając  

     specyfikę swojego przedmiotu. 

34. 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.  

a. W przypadku zagrożenia ucznia stopniem niedostatecznym lub nieodpowiednim zachowaniem 

rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do potwierdzenia – podpisem w dzienniku – 

przyjętych informacji.  
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b. 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. 

c. Tydzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną  należy poinformować uczniów o ocenach 

klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych). 

d.  Ocena roczna uwzględnia całoroczną pracę ucznia i wpisywana jest do arkusza ocen. 

 

 
 

 Rozdział X.                            OCENIANIE ZACHOWANIA 

 

 

 

1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Rada Pedagogiczna. 

2. Szczegółowe kryteria oceny zachowania uczniów ujęte zostały w Wewnątrzszkolnym Punktowym  

Systemie Oceny Zachowania.  

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

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i 

trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o 

skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

 

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

i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

6. Każdy wychowawca klasy umieszcza Wewnątrzszkolny System Oceny Zachowania w dzienniku 

lekcyjnym. 

7. Wpisów uwag (dodatnie i ujemne) dokonuje wychowawca, nauczyciel, pedagog,  pracownik 

świetlicy obserwujący zachowanie ucznia na lekcji, przerwach, zajęciach pozalekcyjnych, w czasie 

wyjść, imprez, wycieczek itp. 

8. Wnioski o wpis uwagi zgłaszać mogą uczniowie, pracownicy szkoły oraz osoby spoza szkoły. 

9. Ocena z zachowania wystawiana jest przez wychowawcę na podstawie zapisów Wewnątrzszkolnego 

Punktowego Systemu Oceniania oraz prawa oświatowego. 

10.  Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.  

11.  Wychowawca zobowiązany jest przekazywać informacje: 

1)  uczniom  -  na godzinach wychowawczych, dot. ilości posiadanych przez  nich punktów, 

2)  rodzicom - na zebraniach o stanie punktów uzyskanych przez ucznia.  

12.  Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  program   

nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania. 

13.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa  

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

14.  Zastrzeżenia mogą być zgłoszone dyrektorowi szkoły w formie pisemnej w terminie do 2 dni po  

zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, dyrektor dzkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład  komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako  

         przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klas;, 
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3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej   

        klasie; 

4) pedagog 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

15. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być 

niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 

16. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) wynik głosowania; 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

                Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

17. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna. 

18. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia , u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe , należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na 

jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni 

specjalistycznej ( opinia może być wystawiona przez każdą poradnię ) 

 

 

 

Rozdział XI.               KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA  

 

1. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:  
1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) z Wewnątrzszkolnym Punktowym Systemie Oceny Zachowania. Fakt ten 

powinien zostać odnotowany w dzienniku lekcyjnym. 

3. Każdy uczeń na początku I semestru otrzymuje 200 punktów, który jest równowartością oceny         

„dobrej”. 

4. Za pozytywne działania ucznia punkty są dodawane, a za nieodpowiednie zachowanie - 

odejmowane. 

5. Ocena zachowania (semestralna oraz roczna) ustalana jest zgodnie z obowiązującą skalą ocen na 

podstawie zdobytej przez ucznia liczby punktów. 

                           wzorowe                 -  powyżej    381 pkt. 

                           bardzo dobre          -  301 pkt. – 380 pkt. 

                           dobre                      -  200 pkt. – 300 pkt. 

                           poprawne               -  100 pkt. -  199 pkt. 

                           nieodpowiednie     -     0  pkt. -    99 pkt. 

                           naganne                 -          poniżej 0 pkt. 

6. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 30 punktów 

ujemnych. 

7. Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 60 

punktów ujemnych. 

8. Oceny dobrej nie może otrzymać uczeń posiadający 100 pkt. ujemnych. 

9. W sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. choroba, wyjazd) nie mógł uzyskać 

odpowiedniej liczby punktów, o ocenie z zachowania decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę 

opinię innych nauczycieli. 



20 

 

10. Jeżeli uczeń często używa wulgaryzmów lub jest agresywny należy wystawić całościową  ocenę 

nieodpowiednią lub naganną (z uwzględnieniem zapisów w pkt. 7  Ustalenia ogólne). 

11. W przypadku kradzieży, wyłudzania pieniędzy lub innych przedmiotów, aktu wandalizmu, 

chuligaństwa należy ustalić ocenę semestralną naganną.  
 

A.  Zachowania pozytywne - punkty dodawane 

Lp. Zachowania pozytywne  Punkty 

1. Brak godzin nieusprawiedliwionych  
10 pkt. 

(raz w semestrze) 

2. Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca 
5 pkt. 

(raz w miesiącu) 

3. 

Efektywne pełnienie funkcji w klasie ( gospodarz klasy, łącznik z biblioteką, pomoc 

przy realizacji programów szkolnych np., „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w 

szkole”) 

15 pkt. 

(raz w semestrze) 

4. 
Efektywne pełnienie funkcji (powierzonych zadań) w szkole (np. poczet sztandarowy, 

praca w Samorządzie Uczniowskim ) 

30 pkt. 

(raz w semestrze) 

5. 

Pomoc kolegom w nauce:      jednorazowa  

                                  kilkakrotnie  

5 pkt. 

20 pkt. 

6. Pomoc w organizacji imprezy szkolnej 10 pkt. 

7. Praca na rzecz szkoły (praca w bibliotece, pomoc na stołówce, itp.) 
10 pkt. 

(raz w semestrze) 

8. 
Reprezentowanie szkoły (właściwa postawa w czasie wyjść, wycieczek szkolnych, itp.) 10 pkt. 

(raz w semestrze) 

9. Praca na rzecz klasy/świetlicy  
5 pkt. 

(każdorazowo) 

10. Punktualność  
15 pkt. 

(raz w semestrze) 

11. 100 % frekwencja  
30 pkt. 

(raz w semestrze) 

12. Udział w innych konkursach 
15 pkt. 

(każdorazowo) 

13.  

Udział w konkursie przedmiotowym:                                  I etap 

                                                             II etap 

                                                                    III etap 

20 pkt. 

30 pkt. 

50 pkt. 

14.  

Udział w zawodach sportowych:       cykliczne rozgrywki międzyklasowe 

                              zawody między klasowe    

                             zawody międzyszkolne 

15 pkt. za całość 

5 pkt. 

20 pkt. 

15.  Wkład pracy włożony w naukę, pracowitość, obowiązkowość, wywiązywanie się z 

obowiązku szkolnego 

30 pkt. 

(raz w semestrze) 

16. Wyjątkowa kultura osobista (dobre maniery w stosunku do dorosłych                                 

i rówieśników, brak wulgarnego słownictwa, zachowanie odpowiednie do sytuacji, 

nieuleganie nałogom, okazywanie szacunku pracownikom szkoły                         i 

innym uczniom) 

 

30   pkt. 

(raz w semestrze) 

17. Szczególna dbałość o podręczniki szkolne i zeszyty 
30 pkt. 

(raz w semestrze) 

18.  Pomoc w sytuacjach trudnych, losowych itp.  
30 pkt. 

(każdorazowo) 

19.  Postawa godna naśladowania                       
20 pkt.                                  

(każdorazowo) 

20. 
Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą       10 pkt. 

(raz w miesiącu) 

21. Działania o charakterze wolontariatu         
20 pkt. 

(raz w semestrze) 

22. Udział w rajdach SKKT 
15 pkt. 

(każdorazowo) 

23. Znaczne postępy w nauce 20 pkt. 
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B  Zachowania negatywne – punkty odejmowane 

  

Lp. Zachowania negatywne Punkty 

1. 
Aroganckie odzywanie się i zachowanie w stosunku do nauczyciela  i pozostałych 

pracowników szkoły  

20 pkt. 

(każdorazowo) 

2. Bójki uczniowskie  20 pkt. 

3. 
Brak obuwia zmiennego, niekorzystanie z szatni w okresie jesienno 

- zimowym 
5 pkt. 

4. Brak stroju szkolnego ustalonego w Statucie Szkoły (mundurka szkolnego) 
2 pkt. 

(każdorazowo) 

5. Brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych  10 pkt. 

6. Kradzież     100 pkt. 

7. Naśmiewanie się z innych, dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, 20 pkt. 

8.  

Nieprzestrzeganie zasad zachowania podczas przerw (nieuzasadnione przebywanie na 

niewłaściwym piętrze lub w szatni, bieganie, piski, nieuzasadnione przebywanie w 

toalecie,  itp.) 

5 pkt. 

9. Niedotrzymanie przyjętych zobowiązań 10 pkt. 

10. Nieodpowiednie zachowanie podczas imprez, uroczystości szkolnych, na apelach, w 

czasie wyjść poza szkołę i wycieczek, w stołówce szkolnej, w bibliotece) 

 

15 pkt. 

11. 
Nieodpowiednie zachowanie na stołówce szkolnej (rzucanie obiadem, śmiecenie) 10 pkt. 

12. 
Niestosowny, wyzywający wygląd niezgodny z zapisem w Statucie Szkoły (makijaż, 

malowanie paznokci, farbowanie włosów, biżuteria, noszenie czapki w pomieszczeniu, 

niestosowny strój, itp.)  

 

5 pkt. 

13. Niewykonanie polecenia nauczyciela, pracownika szkoły 5 pkt. 

14. 
Świadome niszczenie mienia szkolnego/Niszczenie cudzych rzeczy (odzież, przybory 

szkolne, jedzenie, itp.) 

20 pkt./lub 20+ 50 

pkt. 

15. Oszustwa  20 pkt. 

16. Palenie papierosów 20 pkt. 

17. Prowokowanie kolegów do złych zachowań  20 pkt. 

18. 
Przeszkadzanie na lekcji( głośne rozmowy, chodzenie po klasie, „pajacowanie”, 

śpiewanie, zaczepianie kolegów, żucie gumy itp.) 

10 pkt. 

(jednorazowo w 

trakcie lekcji) 

19. Spóźnienie  
2 pkt. 

(każdorazowo) 

20. Ucieczka z lekcji           10 pkt. 

21.  

Godziny nieusprawiedliwione (wystawia wychowawca): 

 od 1 - 5 godz.  

 od 1 -10 godz. 

 od 1-20 godz.  

 od 1-50 godz.  

 

5 pkt. 

10 pkt. 

20 pkt. 

50 pkt. 

22. Używanie telefonu komórkowego lub urządzenia elektronicznego w czasie lekcji  20 pkt. 

(każdorazowo) 

23. Wulgarne słownictwo 10 pkt. 

24. Wychodzenie poza teren szkoły  10 pkt. 

25. Wyłudzanie pieniędzy  50 pkt. 

26. 

Zachowania zagrażające zdrowiu własnemu i innych (popychanie, podstawianie nogi, 

rzucanie plecakami, workami,  skakanie ze schodów, murków, płotów, drzew, 

przynoszenie ostrych i niebezpiecznych narzędzi, itp.) 

 

30 pkt. 

27. Zaśmiecanie otoczenia 5 pkt. 

28.  Zorganizowana przemoc        50 pkt. 

29.  

Cyberprzemoc oraz inne przejawy niewłaściwego wykorzystania Internetu oraz innych 

urządzeń  elektronicznych (fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych 

osób bez ich zgody, upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody  

obecnych na nich osób) 

 

 

50 pkt. 

30.  Nieuzasadnione przebywanie w toaletach  10 pkt. 

31.  Wniesienie na teren szkoły, posiadanie środków psychoaktywnych  50 pkt. 
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Rozdział XII.               KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA  
 

 

1.  Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego 

do 31 stycznia,   
od 1 lutego  do zakończenia roku szkolnego. 

3. Klasyfikacja śródroczna i roczna  polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania   i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym statucie. 

4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego 

okresu.  

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania 

nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

6. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości i umiejętności oraz 

zachowanie ucznia z poprzedniego okresu. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 

danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

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

prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z 

dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na 

ukończenie szkoły. 

9. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być 

uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

10. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie ocena 

śródroczna staje się oceną roczną. 

11. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena 

wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

12. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na 

zebraniach ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny 

bieżącej lub śródrocznej. 

13.  Przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w terminie na 1 miesiąc   

14.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo wyższej, 

zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań w celu uzupełnienia przez ucznia 

braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska i 

indywidualna pomoc nauczyciela. 

15.  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. 

16. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  Zastrzeżenia mogą być zgłoszone pisemnie 

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.  
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  Rozdział XIII.     TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA  

                                               ROCZNA OCENA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  
 

 

1.  Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez nauczyciela  

zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.   

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko                       

w  przypadku,  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  

ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.  

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej   

     choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  i prac  

      pisemnych;  

4) uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  niż     

      ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

5) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  konsultacji       

      indywidualnych.  

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do 

wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o 

przewidywanych ocenach rocznych.  

5. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków, nauczyciel przedmiotu wyrażają zgodę 

na przystąpienie do poprawy oceny.  

6.  W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie  3 prośba ucznia 

zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.  

7. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego 

sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.  

8. Sprawdzian oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony   

      do dokumentacji wychowawcy klasy. 

9. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na 

ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

10.  Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników    

       sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

11. W terminie 2 dni od przekazania informacji o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemny 

wniosek do dyrektora szkoły o jej ponowne ustalenie. Wniosek o ponowne ustalenie rocznej oceny 

zachowania w celu uzyskania oceny wyższej niż przewidywana zawiera uzasadnienie.  
12.  Ponowne ustalenie rocznej oceny zachowania polega na powtórzeniu przez wychowawcę procedury 

wystawiania oceny zachowania, w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. 
13. Z postępowania sporządza się protokół zawierający wraz z uzasadnieniem.  
14. O decyzji informuje się ucznia oraz jego rodzica 
 
 

 

  

Rozdział XIV.                               EGZAMIN KLASYFIKACYJNY  
 

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 nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny 

na własną prośbę lub prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów).  
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3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego 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: 

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

    2) 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, 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. 

10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnym opiekunami)  

11. 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. 

12. 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: 

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

     przewodniczący komisji; 

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej  

      klasy 

c)  nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej  

      klasy. 

13. 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. 

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice  

     (prawni opiekunowie) ucznia. 

16. 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 "nieklasyfikowany". 

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. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

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

ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 
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poprawkowy. W Wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
 
 

Rozdział XV.                  SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI  

                                                         W TRYBIE ODWOŁAWCZYM 
 

 

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

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tych  ocen. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  

terminie  2  dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,  powołuje  

komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  

pisemnej     i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

3. Sprawdzian, o którym mowa w  ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodziców. 

4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:  

 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako 

przewodniczący  komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

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

zajęcia  edukacyjne.  

5. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  3,  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  nie  może  być  

niższa  od  ustalonej wcześniej oceny. 

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

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego.  

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania 

sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

9. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  7,  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  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  

wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły. 

11. Przepisy  1-9  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej  z  zajęć 

edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.    
 

 
 

Rozdział XVI.                              EGZAMIN POPRAWKOWY 
 

1.    Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną  z jednych lub 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej 

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego,  ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

5. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 
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6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

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. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji 

wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako  

   przewodniczący  komisji; 

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek        

    komisji.  

9. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień 

przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom 

edukacyjnym według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze 

specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości 

psychofizyczne ucznia. 

10. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

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

Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.  

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, 

termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.   

12. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

13. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna  

14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji  

i powtarza klasę.  

15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do 

przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

 

 

Rozdział XVII.                            EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
 

 

1. W klasie VIII szkoły podstawowej, prowadza się egzamin ósmoklasisty, który ma formę pisemną. 

2. Egzamin ośmioklasisty jest obowiązkowy. 

3. Egzamin ośmioklasisty jest przeprowadzany: 

a)terminie głównym –w kwietniu; 

b)terminie dodatkowym –w czerwcu. 

4.  Wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czterech kluczowych 

przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. języka polskiego, 

matematyki, języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów spośród : biologii, geografii, 

chemii, fizyki lub historii. 

5.   Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej 

6.  Uczeń może wybrać tylko jeden język, który uczy się w szkole, jako obowiązkowy. 

7.   Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.  

8.   Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego 

nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 

września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, pisemną  deklarację 

wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu. 
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9. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanego z zakresu 

jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem jest zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. 

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.  

10. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, 

niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do 

sprawdzianu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje 

dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w 

którym jest przeprowadzany egzamin. 

11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia 

jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie 

wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

12. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

13. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię 

specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 

egzamin. 

14. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 

15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin . 

15. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego 

przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich 

stan zdrowia. 

16. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

         1) nie przystąpił do egzaminu lub danej części sprawdzianu w ustalonym terminie albo 

          2) przerwał daną część egzaminu 

      przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania 

egzaminu w szkole, której jest uczniem. 

17. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie, 

ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę odpowiednio 

szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. 

18. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających  przystąpienie do 

egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu 

dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z 

obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w 

porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.  

19. W przypadku, o którym mowa w  ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu 

zamiast wyniku z egzaminu lub z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio 

„zwolniony” lub „zwolniona”. 

20. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego                       

i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

21. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

22. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez 

dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby 

punktów przyznanych przez egzaminatorów. 

23. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

24. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej  

25. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca ucznia 

jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie 

wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

26. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na 

świadectwie ukończenia szkoły. 
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27. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom 

(prawnym opiekunom). 

28. Obowiązek przystąpienia do sprawdzianu nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na 

podstawie odrębnych przepisów.   

29. Uczniowie, którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę 

szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym. 

30. Do egzaminu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym. 

 

 

 Rozdział XVIII.                PROMOWANIE I UKOŃCZENIE SZKOŁY 

 

  

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne pozytywne 

klasyfikacyjne oceny. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, 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.  

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim  oraz laureaci 

i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę 

klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny 

klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą. 

5. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z 

wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych 

edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia 

szkoły. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem. 

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

wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć 
8. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy. 
9. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w 

miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę (religia/etyka——), bez 

jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 
10. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen 

wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć 
11. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znaczącym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w 

indywidualnym programieedukacyjno-terapeutycznym. 
12. UczeńklasyI-IIIotrzymujepromocjędoklasyprogramowowyższej,jeżelijegoosiągnięcia edukacyjne 

w danym roku ocenionopozytywnie. 
13. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy 

klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, 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 przewidzianego w programie nauczania dwóch klas. 
14. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału Rada Pedagogiczna możne 

postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I-III. Decyzja Rady 
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Pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub 

stanem zdrowia ucznia. 
15. W wyjątkowych sytuacjach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców. 
16. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej. 
17. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji 

programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole uzyskuje ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch 

klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 
18. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz wciągu danego 

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

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka mniejszości narodowej pod 

warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 
19. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na które składają się  roczne oceny 

klasyfikacyjne  z   zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  

oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła  się  

w  klasach programowo  niższych , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 

z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do sprawdzianu.   

20. Uczeń kończy szkołę z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z zajęć 

edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania. 

 

 

 

 

 


