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§ 1  

 

1. Szczegółowe zasady oceniania nauczyciele określają w przedmiotowych zasadach 

oceniania. 

2. Przedmiotowe zasady oceniania nie mogą być sprzeczne z zapisami dotyczącymi 

oceniania w statucie Szkoły oraz ze szczegółowymi kryteriami oceniania zajęć 

edukacyjnych i zachowania zawartymi w niniejszym dokumencie. 

 

§ 2  

1. Ocenianie bieżące prowadzone jest systematycznie, tj. równomiernie rozłożone na cały 

okres klasyfikacyjny. 

2. W klasach I–III ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej 

prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego 

sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów w obszarach: 

1) czytanie (technika, rozumienie i interpretacja treści), 

2) pisanie (graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, forma, płynność, spójność 

logiczna wypowiedzi pisemnych), 

3) wypowiedzi słowne (poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie 

poleceń), 

4) obliczanie (wykonywanie działań arytmetycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych 

i problemów matematycznych i praktycznych, obliczenia geometryczne), 

5) wiedza o świecie (znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych, 

społecznych, obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk), 

6) działalność artystyczna (plastyczna, muzyczna, techniczna), 

7) rozwój ruchowy, 

8) korzystanie z komputera, 

9) język obcy.  

 

§ 3  

1. Bieżące oceny z zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala się, 

stosując oznaczenia punktowe:  

1) 6p oznacza, że wiadomości ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć 

edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie 



 

2 
 

nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność 

ich uzyskania, 

2) 5p oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, a swoje 

umiejętności potrafi zastosować w różnych sytuacjach, 

3) 4p oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest 

pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści 

kształcenia, 

4) 3p oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości 

i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, 

co może oznaczać jego problemy przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści 

kształcenia w ramach danych zajęć edukacyjnych, 

5) 2p oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane 

w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych są tak niewielkie, 

że uniemożliwiają dalsze przyswojenie materiału nauczania,  większość zadań 

indywidualnych uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela, 

6) 1p oznacza, że uczeń ma tak duże braki wiedzy i umiejętności z danego zakresu 

nauczania, iż uniemożliwia mu to bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych 

treści zadań edukacyjnych. 

2. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

są ocenami opisowymi. 

 

§ 4  

1. Formy oceniania obowiązujące w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej i klasach 

dotychczasowego gimnazjum to: 

1) Praca klasowa – przez pracę klasową należy rozumieć pisemną formę 

sprawdzenia wiadomości i umiejętności trwającą co najmniej jedną godzinę 

lekcyjną. W tygodniu dopuszczalne jest przeprowadzenie najwyżej trzech prac 

klasowych zapowiedzianych i zapisanych w elektronicznym dzienniku lekcyjnym 

z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu może być przeprowadzona tylko 

jedna praca klasowa. 
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2) sprawdzian – przez sprawdzian należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia 

wiadomości i umiejętności trwającą dłużej niż 10 minut, ale krócej niż godzina 

lekcyjna. W tygodniu dopuszczalne jest przeprowadzenie najwyżej czterech 

sprawdzianów zapowiedzianych i zapisanych w elektronicznym dzienniku 

lekcyjnym. W danym dniu mogą być przeprowadzone tylko dwa sprawdziany. 

Jeżeli w danym dniu przewidziana jest praca klasowa, to przeprowadzony może 

być tylko jeden sprawdzian. Sprawdzian nie może obejmować materiału z całego 

działu. 

3) kartkówka – przez kartkówkę należy rozumieć pisemną formę (pisemną formę 

odpowiedzi ustnej) sprawdzenia wiadomości i umiejętności trwającą nie dłużej 

niż 10 minut. Kartkówka nie może obejmować szerszego zakresu materiału niż 

3 ostatnie lekcje. Kartkówka nie musi być zapowiedziana przez nauczyciela. 

Zgłoszenie nieprzygotowania przez rozpoczęciem lekcji zwalnia z pisania 

kartkówki z wyjątkiem prac zapowiedzianych. 

4) odpowiedzi ustne - ustne sprawdzenie wiedzy obejmujące zakres materiału 

nawiązujący do tematyki z poprzednich trzech lekcji. 

5) praca na lekcji - aktywność ucznia na zajęciach np.: ćwiczenia pisemne, udział 

w dyskusjach dotyczących tematów lekcji, odpowiedzi ustne, ćwiczenia 

praktyczne. 

6) praca w grupie - umiejętność organizacji pracy zespołowej, aktywny udział 

w dyskusji, twórcze rozwiązywanie problemu, pełnienie różnych ról w zespole, 

dbałość o końcowe efekty pracy zespołu. 

2. Stosowane są również inne formy oceniania wynikające ze specyfiki przedmiotów 

(np. dyktanda, wypracowania, prowadzenie zeszytu, udział w konkursach 

przedmiotowych i zawodach sportowych), o czym informują nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów. 

3. Każda ocena oprócz wymagań programowych uwzględniać powinna możliwości 

ucznia oraz wysiłek jaki uczeń wkłada w uzyskanie tej oceny. 

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

a w przypadku klas dotychczasowego gimnazjum również 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 
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fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach kultury fizycznej. 

 

§ 5  

1. Bieżące oceny z zajęć edukacyjnych, w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej i klasach 

dotychczasowego gimnazjum ustala się według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6 

2) stopień bardzo dobry – 5 

3) stopień dobry – 4 

4) stopień dostateczny – 3 

5) stopień dopuszczający – 2 

6) stopień niedostateczny – 1 

7) stosuje się znak + i - przy ocenach bieżących od 2 do 5 

8) stosuje się znak - przy ocenie 6 

9) stosuje się znak + przy ocenie 1. 

 

§ 6  

1. Ustala się dla przedmiotów szkolnych wspólną procentową skalę oceniania sprawdzianów 

i testów: 

 

Opanowanie wiadomości 

i umiejętności w % 

Ocena 

100% wraz z zadaniami dodatkowymi 
celujący 

90-100% 
bardzo dobry 

75-89% 
dobry 

50-74% 
dostateczny 

30-49% 
dopuszczający 

0-29% 
niedostateczny 
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2. Dopuszcza się stosowanie przez nauczyciela następujących znaków graficznych: 

1) +, - aktywność ucznia na lekcji, 

2) nb nieobecność ucznia na lekcji podczas pracy kontrolnej, 

3) np nieprzygotowanie ucznia do lekcji, brak pracy domowej. 

 

§ 7  

1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych posiadają wagę zgodną z poniższymi wytycznymi:  

 

Waga 

oceny 
Zadania 

Waga 3 
prace kontrolne obejmujące znaczną część materiału i wymagające dłuższego 

przygotowania (praca klasowa),  

wysokie lokaty w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych  

i zawodach sportowych. 

Waga 2 
prace stylistyczne/wypracowania,  

obowiązkowa odpowiedź ustna, śpiew, recytacja,  

formy sprawdzające wiedzę lub umiejętności (sprawdzian/dyktando),  

projekty długoterminowe,  

udział w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 

Waga 1 
Prace domowe,  

krótkie formy sprawdzające wiedzę (kartkówki),  

aktywność na lekcji,  

przygotowanie do lekcji,  

prace\odpowiedzi ustne dodatkowe,  

udział w szkolnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,  

oceny zdobyte poza szkołą, np. w czasie pobytu w sanatorium. 

 

2. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (zadania klasowego, zadania 

domowego, ustnej odpowiedzi itp.) uczeń może uzyskać w danym dniu tylko jedną ocenę 

z danego przedmiotu. 
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§ 8  

1. Nauczyciel ustala i przekazuje uczniom oceny pisemnych prac kontrolnych (zadań 

klasowych, zadań domowych) w terminie nie później niż w ciągu 2 tygodni. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie 

tego orzeczenia, 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie 

tego orzeczenia, 

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

specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania, na podstawie tej opinii, 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1, 2 i 3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania 

dokonanego w szkole zgodnie z odrębnym przepisami (diagnoza wewnątrzszkolna), 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego 

na podstawie tej opinii. 

3. Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniowi informacji zwrotnej dotyczącej 

mocnych i słabych stron pracy oraz ustalenia kierunków dalszej pracy. 

 

§ 9  

1. Ustala się następujące możliwości poprawy ocen cząstkowych przez ucznia: 

2. Nauczyciel obowiązany jest dać uczniowi jedną szansę na poprawienie oceny cząstkowej 

w trakcie dwóch tygodni od poinformowania ucznia o otrzymanej ocenie. Z możliwości 

poprawy wyłącza się ocenę za aktywność.  

3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia okres 2 tygodni, o którym mowa 

w 2) liczy się od pierwszego dnia powrotu ucznia do szkoły,  

4. Po upływie 2 tygodni, o których mowa w 2) i 3) ewentualna poprawa oceny zależy 

od decyzji nauczyciela. W takim przypadku nauczyciel ma prawo nie zgodzić się 

na poprawę i wystawić cząstkową ocenę niedostateczną. 

5. Nauczyciel ma również prawo wystawić cząstkową ocenę niedostateczną, jeżeli stwierdzi 

nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia na umówionym terminie poprawy. 
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6. Po okresie nieobecności dłuższej niż miesiąc rodzic może zwrócić się o indywidualne 

ustalenie terminów poprawy. 

7. Inicjatywa poprawy oceny leży po stronie ucznia – w stosownym czasie powinien on 

zgłosić nauczycielowi swoją gotowość do poprawy oceny. Termin poprawy uczeń 

uzgadnia z nauczycielem. 

 

§ 10  

W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi z wyjątkiem ocen z religii, które ustalane są zgodnie 

ze skalą obowiązującą w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej i dotychczasowego 

gimnazjum. 

 

§ 11  

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, w klasach IV-VIII 

Szkoły Podstawowej i klasach dotychczasowego gimnazjum ustala się w stopniach 

według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6,  

2) stopień bardzo dobry – 5,  

3) stopień dobry – 4,  

4) stopień dostateczny – 3,  

5) stopień dopuszczający – 2,  

6) stopień niedostateczny – 1. 

2. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust.1 pkt.1-5. 

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

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

zachowania. 

 

§ 12  

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, w klasach IV-VIII 

Szkoły Podstawowej i klasach dotychczasowego gimnazjum wystawiane są na podstawie 

obliczonych średnich ważonych oraz po przeprowadzeniu analizy indywidualnych 

osiągnięć i postaw ucznia.  
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2. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych  nie może być niższa od oceny wynikającej bezpośrednio z obliczonej 

średniej ważonej przez dziennik elektroniczny: 

 

Średnie ważone Ocena klasyfikacyjnaśródroczna/roczna 

5,60-6,0 
celujący 

4,76-5,59 
bardzo dobry 

3,76-4,75 
dobry 

2,76-3,75 
dostateczny 

1,51-2,75 
dopuszczający 

1,0-1,50 
niedostateczny 

 

3. Nauczyciel może zmienić ocenę śródroczną i roczną na wyższą niż ta wynikająca 

ze średniej ważonej, wziąwszy uprzednio pod uwagę zaangażowanie, systematyczność 

i możliwości ucznia. 

 

§ 13  

1. Ustala się ogólne kryteria ocen z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII Szkoły 

Podstawowej i klasach dotychczasowego gimnazjum. 

2. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia wykraczające wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych, 

2) posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału, 

3) samodzielnie zdobywa wiadomości, jest samodzielny w rozwiązywaniu zadań 

i problemów, 

4) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

5) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych,  

6) proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające 

poza program nauczania,  

7) odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych (kwalifikując się do finałów 

co najmniej na szczeblu wojewódzkim), sportowych, artystycznych (co najmniej 



 

9 
 

na szczeblu gminnym) i innych (co najmniej na szczeblu rejonowym) lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia,  

8) jest bardzo aktywny na lekcjach. 

3. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia wymagania dopełniające z danych zajęć edukacyjnych,  

2) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

przedmiotu,  

3) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując 

się nabytymi umiejętnościami,  

4) bierze udział w konkursach przedmiotowych,  

5) sprawnie korzysta z wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych,  

6) wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji. 

4. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) uczeń spełnia rozszerzone wymagania z danych zajęć edukacyjnych,  

2) opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w stopniu 

zadowalającym,  

3) zna najważniejsze pojęcia, wiadomości i posiada podstawowe umiejętności,  

4) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym 

wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,  

5) jest aktywny w czasie lekcji. 

5. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia podstawowe wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych,  

2) opanował podstawowe elementy wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień,  

3) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności,  

4) wykazuje się aktywnością na lekcjach w stopniu zadowalającym. 

6. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1) spełnia konieczne wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych,  

2) ma poważne braki w wiedzy, które można jednak usunąć w dłuższym okresie czasu,  

3) braki te nie przekreślają możliwości dalszej nauki,  

4) przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste polecenia, wymagające 

zastosowania podstawowych umiejętności. 
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7. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) nie spełnia nawet wymagań koniecznych z danych zajęć edukacyjnych,  

2) ma braki w wiedzy na tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet 

z pomocą nauczyciela,  

3) uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń 

wymagających zastosowania podstawowych umiejętności,  

4) nie opanował określonego minimum materiału, co uniemożliwia mu kontynuację 

nauki na wyższym poziomie edukacji,  

5) nie uczynił żadnych postępów, wykazuje się brakiem przyrostu wiedzy i umiejętności.  

 

§ 14  

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (ocena opisowa). 

3. Klasyfikacja roczna w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej i klasach dotychczasowego 

gimnazjum polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym 

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 15  

1. O przewidywanej ocenie niedostatecznej, przewidywanej ocenie nagannej zachowania 

bądź ewentualnym braku możliwości dokonania klasyfikacji ucznia możliwe są 

następujące formy powiadamiania rodziców: 

1) wysłanie pisma przez sekretariat Szkoły,  

2) wysłanie informacji za pośrednictwem modułu wiadomości w dzienniku 

elektronicznym,  
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3) ustne przekazanie informacji w czasie rozmowy indywidualnej, potwierdzonej wpisem 

do dziennika. 

§ 16  

1. Na 14 dni przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia 

o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. 

2. Informacje o przewidywanych dla rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej (śródrocznej) ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania nauczyciele i wychowawca klasy przekazują uczniowi podczas zajęć 

edukacyjnych w formie ustnej.  

3. Fakt zapoznania ucznia z przewidywanymi rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi z zajęć 

edukacyjnych i zachowania nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

4. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych lub roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania nie powinna być 

niższa niż przewidywana. Jednakże w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się taką 

możliwość. 

 

§ 17  

1. Uczeń może otrzymać wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną 

z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych lub roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania jeżeli uczeń lub jego rodzice zwrócą się do dyrektora w formie pisemnej 

o ustalenie wyższej niż przewidywana ocena roczna w okresie nie dłuższym niż 2 dni 

od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej, wniosek musi zawierać 

uzasadnienie. 

2. Dyrektor przekazuje wniosek odpowiednio nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia 

edukacyjne lub wychowawcy. 

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy jest zobowiązany 

dokonać analizy zasadności wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie 

obowiązków ucznia. 

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym 

dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez 

nauczyciela, w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne. 
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5. Uczeń wykonuje określone przez nauczyciela lub wychowawcę zadania niezbędne do 

otrzymania wyższej oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż 

2 dni przed terminem posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

6. Warunkiem umożliwienia uczniowi ubiegania się o uzyskanie wyższych niż 

przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest zaistnienie jednej 

z wymienionych okoliczności: 

1) uczeń miał poważne problemy zdrowotne, 

2) uczeń znalazł się w trudnej sytuacji rodzinnej. 

7. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1, 5 i 6 lub niedotrzymanie przez ucznia 

warunków określonych w ust. 6 powoduje ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania takiej, jak przewidywana. 

 

§ 18  

1. 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. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

 

§ 19  

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzaminy klasyfikacyjne na wniosek zgłoszony do dyrektora szkoły najpóźniej do dnia 

zebrania rady pedagogicznej. 

2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Przed podjęciem decyzji członkowie rady zasięgają 

opinii nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, z których mają odbyć się egzaminy. 

3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem 

ust. 4. 



 

13 
 

4. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć komputerowych 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami egzamin 

odbywa się nie później niż w przeddzień zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku 

szkolnym. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia 

w egzaminie w wyznaczonym terminie, dyrektor uzgadnia inny termin nie później niż 

do ostatniego dnia danego roku szkolnego. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

i nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

8. Dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, 

z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin 

klasyfikacyjny, 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

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

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

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

§ 20  

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego 

lub dwóch przedmiotów może zdawać z nich egzaminy poprawkowe. 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, z zajęć technicznych 
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oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, 

w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – 

jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 może być zwolniony z udziału pracy komisji 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska 

osób wchodzących w skład komisji, 

2) termin egzaminu poprawkowego, 

3) imię i nazwisko ucznia,  

4) zadania egzaminacyjne, 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

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

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

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

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

wyznaczonym prze dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.  
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10. Przed podjęciem decyzji członkowie rady pedagogicznej zasięgają opinii nauczyciela 

uczącego tego przedmiotu i wychowawcy klasy w zakresie możliwości edukacyjnych 

ucznia.  

 

§ 21  

1. W przypadku stwierdzenia że roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych zostały 

ustalone niezgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły powołuje komisję do ponownego 

ustalenia ocen. 

2. Powołana przez dyrektora szkoły komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości 

i umiejętności nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin 

sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

3. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – 

jako przewodniczący komisji,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

4. Nauczyciel o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 może być zwolniony z udziały w pracy komisji 

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

przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

6. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

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

w szczególności:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,  

4) imię i nazwisko ucznia,  

5) zadania sprawdzające,  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  
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8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 

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

praktycznego.  

9. Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

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

wyznaczonym przez dyrektora. 

 

§ 22  

1. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie 

wobec kolegów, koleżanek i innych osób. 

2. 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. 

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania 

są ocenami opisowymi. 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV-VIII Szkoły 

Podstawowej i dotychczasowego gimnazjum ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe,  

2) bardzo dobre,  

3) dobre,  

4) poprawne,  

5) nieodpowiednie,  

6) naganne. 

5. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów dopuszcza się stosowanie skrótów: 

1) wzorowe – wz,  

2) bardzo dobre – bdb,  

3) dobre – db,  
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4) poprawne – popr,  

5) nieodpowiednie – ndp,  

6) naganne – ng. 

 

§ 23  

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 publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej. Stwierdzone zaburzenia lub odchylenia rozwojowe 

nie powinny mieć wpływu na ocenę zachowania. 

 

§ 24  

1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły za wyjątkiem ust. 3. 

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

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w Szkole Podstawowej po raz 

drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

3. Uczeń, któremu w Szkole Podstawowej po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, 

a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

 

§ 25  

1. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny bardzo 

dobrej, a ponadto: 

a) dba o dobre imię Szkoły,  

b) rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowanie dodatkowych materiałów 

lub wykonanie pomocy dydaktycznych,  

c) bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych na poziomie 

pozaszkolnym,  

d) dba o piękno mowy ojczystej,  
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e) jest osobą o wysokiej kulturze osobistej,  

f) z własnej inicjatywy i systematycznie wykonuje różne prace na rzecz środowiska,  

g) czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego,  

h) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin 

nieusprawiedliwionych. 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej, 

a ponadto: 

a) rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowania dodatkowych materiałów 

lub pomocy dydaktycznych,  

b) czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego,  

c) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin 

nieusprawiedliwionych. 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) regularnie przygotowuje się do lekcji,  

b) włącza się w prace na rzecz Szkoły i środowiska z własnej inicjatywy 

oraz bezinteresownie pomaga kolegom,  

c) jest grzeczny, aktywny i kulturalny,  

d) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin 

nieusprawiedliwionych,  

e) stosuje się do przepisów wewnątrzszkolnych, 

f) dba, by jego ubiór był schludny i stosowny. 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) włącza się w prace społeczne wyłącznie na polecenie nauczyciela, 

bez wykazywania własnej inicjatywy,  

b) zachowuje kulturalny stosunek wobec pracowników Szkoły i kolegów,  

c) zachowuje się poprawnie na terenie Szkoły i poza nią, 

d) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin 

nieusprawiedliwionych. 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i odrzuca możliwość 

poprawy ocen,  

b) nie przestrzega zasad dobrego wychowania,  

c) wchodzi w kolizję z prawem,  

d) dewastuje mienie społeczne i przyrodę,  
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e) nie przekracza 15 godzin nieusprawiedliwionych,  

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnia wykroczenia ujęte w ocenie 

nieodpowiedniej, a ponadto: 

a) jest agresywny i wulgarny,  

b) swoją postawą w różnych aspektach wykazuje niechęć kontynuowania nauki 

w Szkole,  

c) ma powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych. 

 

§ 26  

1. W przypadku stwierdzenia że roczne oceny klasyfikacyjne zachowania zostały ustalone 

niezgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły powołuje komisję do ich ponownego 

ustalenia. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – 

jako przewodniczący komisji,  

2) wychowawca oddziału,  

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,  

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,  

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,  

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  

7) przedstawiciel rady rodziców.  

2. Ustalona przez komisję, w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego), roczna ocena zachowania 

nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

3. Z posiedzenia komisji do rozpatrzenia zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  

2) termin posiedzenia komisji,  

3) imię i nazwisko ucznia,  

4) wynik głosowania,  

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

4. Protokół z posiedzenia komisji do rozpatrzenia zastrzeżeń od rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania stanowi załączniki do arkusza ocen ucznia.  

 


