
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY 

 

SYSTEM  OCENIANIA 

 
 

II ETAP EDUKACYJNY 

KL. IV – VIII 

 
/WERSJA UJEDNOLICONA/ 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  

Z  ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI NR 22   

IM.  JANUSZA  KORCZAKA  

W PŁOCKU 
 



 2 

Postulaty szkolnego systemu oceniania w praktyce 
 

Użyteczność 

 oceniamy to, co jest dla ucznia najważniejsze, użyteczne (zadania takie, które 

ukazują użyteczność tego, co się uczy w przedmiocie), 

 dobieramy zadania i ćwiczenia, które umożliwiają ocenę także sposobów dróg 

dojścia, rozwiązania, rozumowania, 

 informacja użyteczna dla ucznia (nie tylko 3, 21 punktów, ale czego się nauczyli, 

czytelny tego opis). 
 

Wspomaganie procesu nauczania i uczenia się 

 uwzględniamy wyniki oceniania do planowania dalszej pracy, 

 dobieramy zadania oceniające, które nakłaniają ucznia do stosowania zdobytej 

wiedzy w różnych sytuacjach, 

 zadania i ćwiczenia angażują uczniów, wzbudzają ciekawość, wywołują 

wątpliwości, niepewność, zdziwienie, 

 zadania i ćwiczenia sprawdzają nie tylko pojedyncze czynności, ale 

kompleksowo, 

 wspomaganie każdego ucznia (nauczyciel sprawdza, co uczeń potrafi, a nie czy 

umie zastosować metodę A, czy zrobić ćwiczenie B – każdy uczy się inaczej), 

 stwarzanie okazji do samooceny (uczeń uczestnikiem procesu oceniania). 
 

Wielowątkowość 

 stosowanie wielu źródeł wiarygodnych informacji (ocena pełna wielostronna, 

obarczona jak najmniejszym błędem), 

 gromadzenie informacji o każdym uczniu i klasie (nie tylko stopniem). 
 

Otwartość 

 znajomość przez uczniów po co się uczą, czego się uczą, czego się od nich 

oczekuje, 

 znajomość przez uczniów celu, zakresu, form, kryteriów oceniania, 

 dostępność przykładowych zadań oceniających, 

 upowszechnianie wyników badań i wniosków. 
 

Pewność wnioskowania 

 precyzyjne zadania, 

 różnorodne źródła informacji i sposoby notowania osiągnięć, 

 sprawdzanie tego, co się uczy, co się zaplanowało, co uczeń miał okazję 

opanować, 

 używanie sprawdzonych narzędzi. 
 

Spójność 

 zgodność celów oceniania z programem, 

 zgodność zadań z planem i celami oceniania, 

 zgodność informacji o uczniach z celami nauczania, zgodność sposobów 

oceniania z celami oceniania. 
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§ 1. 

 Zasady oceniania wewnątrzszkolnego 
 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających 

z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tę podstawę. 

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie, 

b) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o 

tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

e) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia oraz szczególnych 

uzdolnieniach ucznia, 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

c) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny 

zachowania, 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

f) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

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

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale, 

dostarczając uczniowi informacji zwrotnej o: 

- jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności, 

- skuteczności wybranych metod uczenia się, 

- poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych. 
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5. Oceny są jednocześnie informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora 

szkoły i nadzoru pedagogicznego o: 

- efektywności procesu nauczania i uczenia się, 

- wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem, 

- postępach uczniów. 
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§ 2. 

Jawność ocen 
 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów 

niepełnosprawnych i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających 

z realizowanego, dostosowanego do indywidualnych możliwości ucznia programu 

(program indywidualny, modyfikacje programowe, aneks o sposobie realizacji 

programu) oraz sposobach sprawdzania jego osiągnięć edukacyjnych. 

  

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. Informacje o wymaganiach i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów przekazuje 

nauczyciel przedmiotu w miesiącu wrześniu: 

- uczniom – na pierwszych (w danym roku szkolnym) zajęciach edukacyjnych 

z danego przedmiotu, 

- rodzicom – na pierwszym (w danym roku szkolnym) zebraniu organizacyjnym 

za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

 

5. Informacje o zasadach i kryteriach oceniania zachowania uczniów przekazuje 

wychowawca klasy: 

- uczniom – na pierwszej (w danym roku szkolnym) godzinie z wychowawcą, 

- rodzicom – na pierwszym (w danym roku szkolnym) zebraniu organizacyjnym. 

 

6.   Fakt przekazania ww. informacji uczniom i rodzicom zostaje odnotowany 

w dzienniku lekcyjnym, w formie: 

- zapisu w temacie zajęć – dotyczy informacji dla uczniów, 

- zapisu notatki o przebiegu zebrania z rodzicami (zagadnienia wychowawcze) - 

dotyczy informacji dla rodziców.  

 

7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

Informacje o ocenach otrzymują poprzez: 

- uczestnictwo rodziców w zebraniach – zestawienie ocen na kartkach 
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z ewentualnym komentarzem wychowawcy, w szczególnych sytuacjach – karty 

informacyjne o rozpoznanych problemach, trudnościach ucznia w nauce; 

- wgląd do sprawdzianów oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia; 

- zapisy w dzienniku, zeszytach przedmiotowych i pracach klasowych; 

- rozmowy indywidualne; 

- w zależności od potrzeb dopuszcza się możliwość udziału nauczyciela 

przedmiotu w zebraniu z rodzicami. 

 

8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 

ocenę powinien ją uzasadnić. 

 

9. Sprawdziany i prace kontrolne są przechowywane w dokumentacji nauczyciela 

przedmiotu przez okres całego roku szkolnego. 

 

10. Zapisu ocen bieżących dokonuje się w dzienniku lekcyjnym, zeszycie bieżącego 

oceniania lub w arkuszu obserwacji postępów i osiągnięć ucznia. 

 

11. Nieobecni na zebraniu rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do 

skontaktowania się z wychowawcą w ciągu tygodnia od daty zebrania. 
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§ 3. 

Dostosowanie wymagań 
 

1.  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności 

w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

 

2.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno – terapeutycznym, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia. 

 

3.  Uczeń dyslektyczny i mający specyficzne trudności w uczeniu się oceniany jest 

zgodnie z obowiązującymi w szkole kryteriami oceniania, z uwzględnieniem 

dostosowania wymagań edukacyjnych określonych w orzeczeniu lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej: 

- nauczyciel powinien docenić włożony wysiłek, a nie tylko uzyskane efekty; 

- ocenianie należy głównie opierać na wypowiedziach ustnych; 

- poprawność ortograficzna, interpunkcyjna oraz staranność pisma nie powinny 

mieć wpływu na ocenę pracy pisemnej dziecka. 

Szczegółowe kryteria oceniania dziecka dyslektycznego zawierają PSO, 

uwzględniające opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz specyfikę 

nauczania danego przedmiotu. 

 

4.  W przypadku ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 

1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, 

dostosowanie wymagań może nastąpić na podstawie rozpoznania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

 

5.  W przypadku ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego dostosowanie wymagań może nastąpić na podstawie tej 

opinii. 

 

6.  Uczeń niepełnosprawny oceniany jest w odniesieniu do stopnia realizacji 

dostosowanego do jego potrzeb programu, zgodnie z kryteriami opracowanymi 

indywidualnie dla każdego dziecka przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów. 
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7.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki 

i muzyki – jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi – 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 ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

8.  W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z 

zajęć z wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych, a także z wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 

 

9.  Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub zajęć 

komputerowych, a także z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o 

braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach, jak również na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej 

przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 

 

10. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć 

komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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§ 4. 

Tryb oceniania i skala ocen 

 
1. Uczniowie są oceniani: 

 

a) w każdym obszarze aktywności w ramach oceniania wspomagającego: 

- prace klasowe – po zrealizowaniu każdego działu nauczania, zapowiedziane na 

tydzień wcześniej – maksymalnie 3 tygodniowo i 1 danego dnia (nie dotyczy 

sprawdzianów z wychowania fizycznego), 

- odpowiedzi ustne (w tym również dłuższe wypowiedzi ustne związane  

z tematem lekcji) – zgodnie z PSO, 

- prace domowe – zgodnie z PSO, 

- zeszyty przedmiotowe – zgodnie z PSO, 

- kartkówki – zgodnie z PSO – materiał z 3 ostatnich lekcji, 

- aktywność na zajęciach – zgodnie z PSO; 

 

b) na koniec okresu i roku szkolnego. 

 

2. Ocenianie odbywa się: 

 

a) w stopniach szkolnych określonych w zarządzeniu dot. oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów, w skali 1 – 6, tj.: 

6 – celujący 

5 – bardzo dobry 

4 – dobry 

3 – dostateczny 

2 – dopuszczający 

1 – niedostateczny 

 dopuszcza się przy ocenach cząstkowych plusy (+) i minusy (-) ze względu na 

stopień opanowania materiału, 
 

b) poprzez prezentację własnego dorobku uczniów (prace, projekty, referaty, 

uroczystości szkolne), 
 

c) poprzez mimikę, gesty, pochwały ustne, nagrody (książka, dyplom), list 

pochwalny do rodziców 
 

3. Oceny ustala się zgodnie z następującymi ogólnymi kryteriami: 

 

ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

oraz 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 
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nauczania tej klasy,  

lub 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

 

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

oraz 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

 

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej 

klasie ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte 

w podstawie programowej 

oraz 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne; 

 

ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej 

klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie 

programowej, 

oraz 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności; 

 

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 

a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu 

w ciągu dalszej nauki, 

oraz 

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim 

stopniu trudności; 

 

 

ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową 

przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 
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uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

oraz 

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) 

stopniu trudności. 

 

4. Prace klasowe oceniane są według następujących kryteriów: 

 

Ocena Ilość zdobytych punktów 

celujący  95 ÷ 100% + dodatkowe zadanie 

o podwyższonym stopniu trudności 

bardzo dobry 90 ÷ 100% 

dobry  75 ÷ 89% 

dostateczny  51 ÷ 74% 

dopuszczający  31 ÷ 50% 

niedostateczny  0 ÷ 30% 

 

 

5. Szczegółowe kryteria dotyczące oceniania pozostałych form aktywności uczniów 

zawierają PSO. 

 

6. WSO stwarza warunki do pokazania mocnych stron wszystkich uczniów poprzez 

podejmowanie różnych form aktywności, które podlegają ocenie: 

- uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań, 

- udział w konkursach przedmiotowych, uroczystościach artystycznych, imprezach 

sportowych. 

 

7. Uczeń ma możliwość poprawy ocen cząstkowych z prac klasowych. Szczegółowe 

zasady poprawy ocen regulują Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

 

8. Uczeń ma możliwość poprawy oceny tylko 1 raz. Maksymalny termin poprawy 

wynosi 2 tygodnie od daty otrzymania oceny. Ocenę tę wpisuje się do dziennika. 

Przy wyliczaniu średniej ważonej uwzględnia się ocenę otrzymaną ze sprawdzianu 

oraz ocenę uzyskaną z poprawy. 

 

9. Uczeń może otrzymać ocenę pozytywną tylko za pracę samodzielną: 

a) korzystanie z niedozwolonych pomocy lub posiadanie ich w czasie sprawdzianu 

jest zabronione. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady przez ucznia 

nauczyciel ma prawo ocenić jego pracę jako niedostateczną, 

b) za niesamodzielnie odrobioną pracę domową (tj. odpisaną od innego ucznia), jak 

również za udostępnienie własnej pracy domowej innej osobie nauczyciel 

przedmiotu ma prawo postawić ocenę niedostateczną. 

 

10.  Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za aktywności i prace (w tym prace domowe i 

referaty) wykonane w danym semestrze. 

 

11.  Za znaczące osiągnięcia w szkolnych konkursach, SLP, MLP oraz konkursach 
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przedmiotowych o zasięgu miejskim, ogólnopolskim lub międzynarodowym 

uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą. Szczegółowe zasady zawierają 

Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

   

12.  Uczniowie prowadzą cykliczne obserwacje, wypowiadają się na temat formy, 

częstotliwości i sposobów oceniania. 
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§ 5. 

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa 

 
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, według skali 

określonej w § 4 i § 9. 

 

2. Klasyfikacja roczna 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, według skali 

określonej w § 4 i § 9. 

 

3. Klasyfikacja przeprowadzana jest dwa razy w ciągu roku szkolnego: 

 

a) klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym 

w ostatnim miesiącu pierwszego okresu, 

 

b) klasyfikowanie roczne przeprowadza się w ostatnim miesiącu zajęć edukacyjnych 

w danym roku szkolnym. 

 

4. Ocena śródroczna i roczna z zajęć edukacyjnych (z wyłączeniem: muzyki, plastyki 

i wychowania fizycznego) ustalana jest na podstawie średniej ważonej według 

następujących wag: 

 

 

 

Elementy pracy ucznia Waga 

Sprawdzian pisemny lub praktyczny z zajęć komputerowych 7 

Dyktando z j. polskiego 5 

Karta rowerowa 5 

Test z zajęć technicznych 5 

Praca przy komputerze, ćw. praktyczne 5 

Kartkówka / z bieżących tematów / 4 

Odpowiedź ustna / z powtórzenia działu / 4 

Odpowiedź ustna / z bieżących zagadnień / 3 

Aktywność / praca na lekcji / praca w grupach 2 

Praca domowa 2 

Zeszyt 1 

Referaty, itp. 4 

Konkursy 7 
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Przeliczenie punktów na ocenę wg skali: 

 

OCENA 

wg skali MENIS 
Punkty uzyskane z wyliczenia średniej 

ważonej 

niedostateczny 0,00 – 1,60 

dopuszczający 1,61 – 2,70 

dostateczny 2,71 – 3,70 

dobry
*
 3,71 – 4,60 

bardzo dobry
**

 4,61 – 5,60 

celujący 
*** 

5,61 – 6,00 
*
   lub średnia powyżej 2,90 i znaczące osiągnięcia w skali miasta, województwa lub kraju 

oraz na szczeblu międzynarodowym – załącznik nr 1 
**

  lub średnia powyżej 3,90 i znaczące osiągnięcia w skali miasta, województwa lub kraju 

oraz na szczeblu międzynarodowym – załącznik nr 1 
*** 

lub średnia powyżej 4,75 i znaczące osiągnięcia w skali miasta, województwa lub kraju 

oraz na szczeblu międzynarodowym – załącznik nr 1 

Wzór na średnią ważoną: 
 

3221

34232211

wagawagawagawaga

wagaocenawagaocenawagaocenawagaocena




 

 

Uwaga: 

 

 

„+” dodajemy 0,5 

„–” odejmujemy 0,25 

2+ 2,5 

3– 2,75 

3+ 3,5 

4– 3,75 

4+ 4,5 

5– 4,75 

5+ 5,5 

 

Ocena roczna zostaje wystawiona w oparciu o dwie oceny śródroczne według poniższej 

tabeli: 

 
                              II okres 

                             (ocena uzyskana z 

I okres                     ocen bieżących) 

(ocena uzyskana 

z ocen bieżących) 

1 2 3 4 5 6 

1 1 2 2 3 3 4 

2 1 2 3 3 3 4 

3 1 2 3 4 4 4 

4 2 3 3 4 5 5 

5 3 3 4 4 5 6 

6 3 4 4 5 5 6 
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5. Ocena śródroczna i roczna z zajęć edukacyjnych ustalana jest na podstawie 

minimum czterech ocen cząstkowych, w tym dwóch ocen z prac klasowych. Zapis 

o ocenach z prac klasowych nie dotyczy plastyki, zajęć technicznych, muzyki i 

wychowania fizycznego. 

 

6. W szkołach (oddziałach) integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu 

opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa 

w odrębnych przepisach. 

 

7. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej: 

 

a)  nauczyciel przedmiotu informuje pisemnie (zbiorczy formularz) wychowawcę 

klasy o przewidywanych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych dla 

uczniów danej klasy nie później niż 33 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej – uzupełnione formularze są przechowywane 

w dokumentacji wychowawcy klasy do końca roku szkolnego; 

 

b) wychowawcy są zobowiązani na miesiąc wcześniej poinformować pisemnie 

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

niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych lub o nieklasyfikowaniu z danego 

przedmiotu: 

- formularz zawiadomienia zawiera informacje o rozpoznanych problemach, 

opracowany przez nauczyciela przedmiotu zakres materiału, który uczeń musi 

opanować, aby uzyskać ocenę dopuszczającą oraz formę i termin zaliczenia 

materiału, 

- formularz zawiadomienia, podpisany przez rodziców, przechowuje 

wychowawca klasy w swojej dokumentacji, 

- w przypadku niezgłoszenia się rodziców do szkoły – zawiadomienie wysyłane 

jest za zwrotnym poświadczeniem odbioru w ciągu 1 tygodnia; 

 

c)  na tydzień wcześniej poszczególni nauczyciele informują pisemnie (wpis do 

dziennika) ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych.  

Oceny te nie mogą ulec zmianie na niekorzyść ucznia; 

 

d) uczeń ma możliwość poprawy przewidywanej śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej na wyższą o jeden stopień w ciągu 3 dni zajęć dydaktycznych od 

dnia otrzymania informacji, jeśli spełnione są następujące warunki: 

 

- średnia ważona ocen nie jest niższa o więcej niż 0,1 od dolnego przedziału 

oceny, o którą uczeń się ubiega, 
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- każda ocena z pracy klasowej może być niższa jedynie o jeden stopień od 

oceny klasyfikacyjnej, o którą uczeń się ubiega, 

 

Poprawa oceny 

z ... na ... 

Minimalna wymagana 

średnia ważona 

Oceny z prac 

klasowych 

db  bdb  4,51 db    ;   bdb 

dst  db 3,61 dst   ;    db 

dop  dst 2,61 dop    ;     dst 

 

Formę poprawy ustala nauczyciel przedmiotu zgodnie z PSO. 

 

e) na 2 dni (zajęć dydaktycznych) przed posiedzeniem klasyfikacyjnym należy ustnie 

poinformować ucznia o ostatecznej ocenie wyników pracy. Ocenę tę nauczyciel 

przedmiotu zapisuje w dzienniku lekcyjnym. 

 

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 

i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

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

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §9 pkt 9 oraz uwzględnieniem 

§10 pkt 1. Uczeń, który nie spełnił wymienionych warunków, nie otrzymuje 

promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 6 

pkt 12. 

 

10. Uczeń kończy szkołę podstawową:  

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych 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 uwzględnieniem pkt. 8 i §10 pkt 1 oraz z zastrzeżeniem §9 pkt 9; 

 

b) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności, 

ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania 

sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

 

11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie 2 dni roboczych 

od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgłosić 

zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
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trybu ustalania tej oceny. 

 

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

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza pisemny i ustny 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia (w przypadku plastyki, muzyki, 

zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego w formie 

zajęć praktycznych) oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 11. Termin sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

 

13. W skład komisji wchodzą: 

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

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

Nauczyciel, o którym mowa w lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego 

w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 

14. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie 

może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 6. 

 

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

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

 

17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

18. Od 1 września 2007 roku śródroczne i roczne oceny z religii (lub etyki) wlicza się 

do średniej ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych. W przypadku 

uczęszczania przez ucznia na zajęcia religii i zajęcia etyki od 1 września 2016 

roku do średniej ocen wlicza się roczne oceny klasyfikacyjne z obu przedmiotów. 
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Załącznik nr 1 do §5 pkt 4 
 

Znaczące osiągnięcia w skali miasta, województwa lub kraju oraz na szczeblu 

międzynarodowym: 

 

a) w konkursach międzyszkolnych (miejskich): 

- I – X miejsce indywidualnie (dotyczy przedmiotów: j. polski, j. angielski, ma-

tematyka, historia, przyroda, zajęcia komputerowe, religia); 

- I – V miejsce indywidualnie (dotyczy przedmiotów: zajęcia techniczne, mu-

zyka); 

- aktywne uczestnictwo w zajęciach chóru szkolnego oraz w koncertach szkol-

nych i pozaszkolnych; 

- I – III miejsce indywidualnie lub wyróżnienie (dotyczy przedmiotu plastyka); 

- zakwalifikowanie się do półfinałów rozgrywek sportowych (dotyczy przed-

miotu wychowanie fizyczne); 

- I – VI miejsce w Lidze Międzyszkolnej w pływaniu (dotyczy przedmiotu wy-

chowanie fizyczne); 

 

b) w konkursach ogólnopolskich: 

- tytuł laureata, nagroda lub wyróżnienie indywidualne (dotyczy przedmiotów: 

j. polski, j. angielski, matematyka, historia, przyroda, zajęcia komputerowe, 

religia); 

- I – X miejsce indywidualnie lub wyróżnienie (dotyczy przedmiotów: zajęcia 

techniczne, muzyka); 

- I – V miejsce indywidualnie lub wyróżnienie (dotyczy przedmiotu plastyka); 

- reprezentowanie szkoły w konkursach sportowych (dotyczy przedmiotu wy-

chowanie fizyczne); 

- I – X miejsce w Mistrzostwach Polski w pływaniu (dotyczy przedmiotu wy-

chowanie fizyczne); 

 

c) w konkursach międzynarodowych: 

- wyróżnienie lub wynik bardzo dobry, dobry bądź tytuł laureata międzynaro-

dowego konkursu „Kangur Matematyczny”; 

- I – X miejsce lub wyróżnienie w plastycznych konkursach międzynarodo-

wych; 

- reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych; 

- wyróżnienie, zdobycie tytułu finalisty lub laureata w innych konkursach 

przedmiotowych. 
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§ 6. 

Egzamin poprawkowy 

 
1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna lub 

końcowa może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

2. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

 

3. Egzamin poprawkowy odbywa się na pisemną prośbę ucznia lub rodziców ucznia. 

Wniosek o wyznaczenie egzaminu poprawkowego powinien wpłynąć do 

dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od klasyfikacyjnego posiedzenia rady 

pedagogicznej. 

 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu 

z nauczycielem przedmiotu (przedmiotów) do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich z materiału programowego zrealizowanego 

w danym okresie. 

 

5. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się 

uczeń. Aby otrzymać pozytywną ocenę, uczeń powinien zdobyć co najmniej 75% 

punktów przewidzianych do uzyskania na egzaminie. 

 

6. Egzamin uczeń składa w formie pisemnej i ustnej (z wyjątkiem plastyki, muzyki, 

zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego – przede 

wszystkim forma ćwiczeń praktycznych) przed komisją powołaną przez dyrektora 

szkoły. 

 

7. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

 

Nauczyciel, o którym mowa w lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności:  

- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
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- imię i nazwisko ucznia, 

- skład komisji, 

- termin egzaminu poprawkowego, 

- pytania egzaminacyjne, 

- wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

Do protokołu dołącza się 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. 

 

9. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z 

zastrzeżeniem § 5 pkt. 11-13. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od 

dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Ocena ustalona przez powołaną 

komisję jest ostateczna. 

 

10. 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. 

 

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

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 12. 

 

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie 

ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków przez: 

  indywidualizację pracy na lekcji, 

 zorganizowanie pomocy koleżeńskiej, 

 indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, w miarę możliwości nauczyciela, 

 współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

 zadania korekcyjno - kompensacyjne. 
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§ 7. 

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. Na pisemną prośbę ucznia lub rodziców ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn 

usprawiedliwionych, dyrektor szkoły z nauczycielem przedmiotu (przedmiotów) 

wyznacza egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego 

w danym okresie (roku szkolnym). 
 

3. Na pisemną prośbę ucznia lub rodziców ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn 

nieusprawiedliwionych rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych 

(dotyczy przypadków trudnej sytuacji rodzinnej dziecka lub zdarzenia losowego, 

np. pożar, powódź). 
 

4. Pisemny wniosek o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego rodzice ucznia (prawni 

opiekunowie) mogą złożyć do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od klasyfikacyjnego 

posiedzenia rady pedagogicznej. 
 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok 

nauki; 

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 5b, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka 

i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 

7. Uczniowi, o którym mowa w pkt. 5b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny zachowania. 
 

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

plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania 

fizycznego (przede wszystkim forma zadań praktycznych). 
 

9. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń. 

Aby otrzymać wyżej wymienioną ocenę, uczeń powinien zdobyć co najmniej 75% 

punktów przewidzianych do uzyskania na egzaminie. 

 

10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

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

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 
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wychowawczych. 
 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2, 3 i 5a, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji w obecności, 

wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych 

zajęć edukacyjnych. 
 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 5b, 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 obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 
 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 5b, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń 

może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
 

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawiera-

jący w szczególności: 

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

b) imię i nazwisko ucznia, 

c) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 11, a w przypadku 

egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa 

w pkt. 5b – skład komisji; 

d) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

e) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

f) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się 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. 
 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem  

pkt. 18 i § 5 pkt. 11 – 13. 
 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 
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zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 6 pkt. 2 i § 5 

pkt. 11 – 13. 
 

19. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub 

jego rodzice mogą odwołać się w terminie 3 dni od daty egzaminu, do dyrektora 

szkoły, który powołuje komisję egzaminacyjną działającą w składzie i na zasadach 

określonych w § 6. 

Od oceny ustalonej przez tę komisję odwołanie nie przysługuje, z zastrzeżeniem 

§ 5 pkt. 11 – 13. 
 

 

20. W przypadku niezgłoszenia się ucznia na egzamin klasyfikacyjny dyrektor szkoły 

ustala tryb postępowania wobec ucznia, po zbadaniu wszystkich uwarunkowań. 

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
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§ 8. 

Egzamin sprawdzający 

 
1. Uczeń ma możliwość poprawy ocen cząstkowych z prac klasowych oraz oceny 

śródrocznej i rocznej zgodnie z zasadami zawartymi w § 5 i § 6 WSO i PSO.  

W związku z tym nie przewiduje się egzaminu sprawdzającego przed komisją. 
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§ 9. 

Kryteria, tryb i zasady ustalania oceny zachowania uczniów  

klas IV – VIII 
 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 

 

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

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności,  

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,  

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

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

Proces oceniania ucznia prowadzi wychowawca klasy i pozostali nauczyciele przez 

cały rok szkolny. 

Udział ucznia w zawodach sportowych konsultuje nauczyciel wychowania 

fizycznego z wychowawcą klasy. 

 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca 

uzasadnia ustaloną ocenę zachowania w sposób określony w punkcie 19c. 

 

6. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg skali określonej 

w statucie szkoły, z zastrzeżeniem pkt. 8. 

 

7. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się wg następującej skali: 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie,  

f) naganne, 

z zastrzeżeniem pkt. 8. 
 



 26 

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ 

stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub 

opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 

(w załączniku nr 2: szczegółowy regulamin oceniania zachowania dla uczniów 

posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej). 

Klasyfikacja roczna i śródroczna zachowania ucznia z upośledzeniem w stopniu 

umiarkowanym polega na podsumowaniu zachowania oraz na sformułowaniu 

opisowej oceny zachowania. 

 

9. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z 

zastrzeżeniem: 

 Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy pro-

gramowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej 

szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfi-

kacyjną zachowania. 

 

10. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy 

(po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczących w danej klasie) na podstawie: 

a) punktowego regulaminu oceniania zachowania, 

b) samooceny ucznia, 

c) oceny zespołu klasowego, 

d) oceny wychowawcy klasy. 

Ad a/1)  

Ocena punktowa ucznia ustalona na podstawie informacji zawartych w 

dzienniku: 

 wzorowe – 160 punktów i więcej, 

 bardzo  dobre – 159 –140 punktów, 

 dobre – 139 – 100 punktów, 

 poprawne – 99 – 40 punktów, 

 nieodpowiednie – 39 –  10 punktów, 

 naganne – 9 punktów i mniej; 

- każdy uczeń na początku semestru otrzymuje 100 punktów. 

 

Ad a/2) 

Uczeń, który otrzymał uwagę za minus 20 punktów lub na koniec okresu suma 

jego punktów wynosi minus 20 pkt., nie może ubiegać się o ocenę wzorową. 

Uczeń, który otrzymał uwagę za minus 20 punktów i za minus 10 punktów (w 

sumie za minus 30 punktów) lub na koniec okresu suma jego punktów wynosi 

minus 30 pkt., nie może ubiegać się o ocenę bardzo dobrą zachowania. 

Uczeń, który otrzymał uwagę za minus 20 pkt. i za minus 20 pkt. (w sumie za 

minus 40 punktów) lub na koniec okresu suma jego punktów wynosi minus 40 pkt., 

nie może ubiegać się o ocenę dobrą zachowania. 
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Ad b) 

Samoocena ucznia: 

- jednym z czynników wpływających na ocenę zachowania jest samoocena 

ucznia dokonana na podstawie ankiety (załącznik nr 1), 

- każdej z ocen wynikających z ankiety przyporządkowana jest określona licz-

ba punktów: 5 pkt. (zachowanie wzorowe), 4 pkt. (zachowanie bardzo do-

bre), 3 pkt. (zachowanie dobre), 2 pkt. (zachowanie poprawne). 

 

Ad c) 

Ocena zespołu klasowego: 

- zespół klasowy przydziela punkty: 5 pkt. (zachowanie wzorowe), 

4 pkt. (zachowanie bardzo dobre), 3 pkt. (zachowanie dobre), 

2 pkt. (zachowanie poprawne). 

 

Ad d) 

Ocena wychowawcy klasy: 

- wychowawca ma do dyspozycji pulę punktów 0 – 10, które może przydzielić 

uczniowi. 

 

11. Nauczyciele opiniują zachowanie ucznia danej klasy poprzez zapisy w dzienniku. 

Opinię tę uwzględnia wychowawca przy ustalaniu oceny zachowania. 

Zachowanie ucznia poza szkołą wpływa na ocenę zachowania. Informacja 

o zachowaniu powinna pochodzić od przedstawiciela Policji lub osoby dorosłej 

zgłaszającej sprawę. 

Rada pedagogiczna rozpatruje pozyskane informacje i decyduje o przyznaniu 

punktów dodatnich lub ujemnych. 

 

12. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym informuje rodziców 

(prawnych opiekunów) o uwagach od minus 20 punktów i więcej. Szczególne 

przypadki postępowania określa szkolna procedura postępowania w sytuacjach 

trudnych. 

 

13. Wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej, 

a następnie ustalonej ocenie zachowania, poprzez wpis do dziennika. 

 

14. Zdobywane przez ucznia punkty muszą być udokumentowane poprzez wpis 

w dzienniku. Nauczyciel odpowiedzialny za dany konkurs (zawody) zobowiązany 

jest do wpisania punktacji do dziennika. 

 

15. Kryteria przydziału punktów: 

 

 

 

PUNKTY DODATNIE 
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1. Udział w konkursach 

przedmiotowych organizowanych 

przez MSCDN lub 

ogólnopolskich, zakwalifikowanie 

się do następnego etapu. 

 Udział w konkursie: 

-  bez eliminacji – 5 pkt. 

-  z eliminacjami wstępnymi – 10 pkt. 

 I etap (pozaszkolny) – 20 pkt. 

 II etap (pozaszkolny) – 30 pkt. 

 III etap (pozaszkolny) – 50 pkt. (finalista) 

Szczegółowe zasady przyznawania punktów 

regulują PSO. 

2. Udział w konkursach między-

szkolnych. 
 Udział w eliminacjach szkolnych – 2 pkt. 

 Reprezentowanie szkoły w konkursie – 

5 pkt. 

 Zajęcie miejsca:  

I miejsce – 15 pkt. 

II miejsce – 10 pkt.  

III miejsce – 7 pkt.   

 Miejsca w Lidze Przedmiotowej oraz 

konkursach języka angielskiego: 

 Klasyfikacja indywidualna:  

I miejsce – 20 pkt. 

II miejsce – 15 pkt.  

III miejsce – 10 pkt. 

IV – V miejsca – 9 pkt. 

VI – VII miejsca – 8 pkt.  

VIII – IX miejsca – 7 pkt.  

X miejsce – 6 pkt. 

 Klasyfikacja drużynowa: 

I miejsce – 15 pkt.  

II miejsce – 10 pkt.  

III miejsce – 7 pkt.   

3. Udział w konkursach szkolnych.  Udział w eliminacjach międzyklasowych 

– 2 pkt. 

 Zajęcie miejsca indywidualnie: 

I miejsce – 10 pkt.  

II miejsce – 7 pkt.  

III miejsce – 5 pkt.   

 Klasyfikacja drużynowa: 

I miejsce – 7 pkt.  

II miejsce – 5 pkt.  

III miejsce – 3 pkt.   

4. Reprezentowanie szkoły 

w zawodach sportowych 

międzyszkolnych, na szczeblu 

powiatowym i ogólnopolskim. 

 

 

 

 Udział w zawodach międzyszkolnych – 

5 pkt. 

 Zajęcie miejsca w zawodach 

międzyszkolnych:  

 Klasyfikacja indywidualna: 

I miejsce – 20 pkt. 
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Reprezentowanie szkoły w 

imprezach rekreacyjnych, 

okolicznościowych (w czasie 

wolnym od zajęć szkolnych), np. 

rajdy, happeningi. 

II miejsce – 15 pkt. 

III miejsce – 10 pkt. 

IV – VI miejsce – 6 pkt. 

 Klasyfikacja drużynowa: 

I miejsce – 15 pkt.  

II miejsce – 10 pkt.  

III miejsce – 7 pkt. 

IV miejsce – 6 pkt. 

 Zajęcie miejsca w zawodach 

powiatowych i ogólnopolskich:  

 Klasyfikacja indywidualna: 

I miejsce – 30 pkt. 

II miejsce – 25 pkt. 

III miejsce – 20 pkt. 

IV – V miejsce – 15 pkt. 

VI – X miejsce – 10 pkt. 

 Klasyfikacja drużynowa: 

I miejsce – 25 pkt. 

II miejsce – 20 pkt. 

III miejsce – 15 pkt. 

IV miejsce – 10 pkt. 

 

 Udział w imprezach – 3 pkt. 

 Klasyfikacja drużynowa: 

    I miejsce – 15 pkt. 

    II miejsce – 10 pkt. 

    III miejsce – 7 pkt. 

5. Udział w zawodach sportowych 

szkolnych. 
 Udział w eliminacjach międzyklasowych 

– 12 pkt. 

 Zajęcie miejsca indywidualnie: 

I miejsce – 10 pkt.;  

II miejsce – 7 pkt.;  

III miejsce – 5 pkt.;  

 Klasyfikacja drużynowa: 

I miejsce – 7 pkt.;  

II miejsce – 5 pkt.;  

III miejsce – 3 pkt.;  

6. Udział i pomoc w organizowaniu 

imprez szkolnych i pozaszkolnych 

(punktację ustala SU). 

 Udział pocztu sztandarowego w 

uroczystościach szkolnych – 5 pkt.; 

 Udział pocztu sztandarowego 

w uroczystościach pozaszkolnych – 

15 pkt., jednorazowo na koniec semestru; 

 Organizacja dyskotek szkolnych – 5 pkt.; 

 Wyjścia na spotkania SU, np. do Domu 

Kultury – 5 pkt. 

 Udział w innych imprezach 
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organizowanych przez SU – 110 pkt. 

7. Praca na rzecz klasy wykonywana 

po lekcjach.  
 Wykonanie gazetki z gotowych materia-

łów (wycięte ilustracje z gazety, 

wydrukowane informacje z Internetu) – 5 

pkt.; 

 Wykonanie gazetki z samodzielnie 

przygotowanych materiałów (12 osoby) 

– 7 pkt.; 

 Organizowanie imprez klasowych                  

    (przygotowanie klasy do dyskoteki, 

zakupy) –  

    12 osoby – 5 pkt. 

    34 osoby – 3 pkt. 

 Prowadzenie dyskoteki, przyniesienie    

sprzętu – 5 pkt.; 

 Czynny łącznik z biblioteką – 5 pkt.; 

 Dbałość o estetykę pracowni – 510 pkt.; 

 Prowadzenie GDDW –  

       (12 osoby) – 5 pkt.; 

     (34 osoby) – 3 pkt.; 

 Inne prace wykonywane po lekcjach           

     (decyduje wychowawca) – 510 pkt. 

8. Aktywny udział w imprezach 

organizowanych na terenie szkoły. 
 Ilość punktów ustala nauczyciel 

odpowiedzialny – 115 pkt. 

9. Kultura osobista – właściwe za-

chowanie w kontaktach z innymi 

osobami. 

 Punktacja jednorazowo na koniec 

semestru – 5 pkt. 

10. Sumienne wypełnianie 

powierzonych obowiązków 

(dyżury, SU, Samorząd Klasowy 

lub inne obowiązki przydzielone 

przez wychowawcę lub 

nauczyciela). 

 Punktacja jednorazowo na koniec 

semestru: 

    – dyżury i inne obowiązki powierzone – 

max 5 pkt., 

    – praca w Samorządzie Uczniowskim, 

Klasy – max 10 pkt. 

11. Reagowanie na zachowanie 

negatywne, np. niszczenie, 

śmiecenie, dokuczanie, bicie, 

straszenie, zabieranie rzeczy i inne 

zachowania odbiegające od norm 

współżycia społecznego. 

 Punktacja za każdorazową interwencję – 

20 pkt. 

12. Frekwencja (do 7 godzin lub je-

den dzień nieobecny 

usprawiedliwiony). 

 Punktacja jednorazowo na koniec 

semestru – 10 pkt. 

13. Praca na rzecz szkoły 

wykonywana w wolnym czasie, 

np. praca w bibliotece szkolnej, 

 Jednorazowa pomoc – 5 pkt. 

 Systematyczna pomoc – 1020 pkt. 

(punktacja jednorazowo na koniec 
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praca w świetlicy. semestru) 

14. Zachowanie i działania 

pozytywne nie ujęte w 

regulaminie. 

 5 punktów (każdy wpis wychowawcy) 

Uczeń może zdobyć punkty za osiągnięcia w zajęciach pozalekcyjnych odbywających się 

poza szkołą (np. w klubie sportowym, chórze). Wychowawca przyznaje punkty zgodnie z 

WSO na podstawie dyplomu, wyróżnienia wydanego przez organizatora konkursu lub 

zawodów. 
Punkty za udział w kolejnych etapach, osiągnięcia indywidualne i drużynowe zdobyte przez 

ucznia w tym samym konkursie (zawodach) są sumowane. 

 

 

PUNKTY UJEMNE 

 

1. Zakłócanie toku zajęć lekcyjnych 

(np. rozmowy niezwiązane 

z tematem lekcji). 

 5 pkt. ( każda uwaga) 

2. Nieuzasadniona odmowa 

wykonania polecenia. 
 5 pkt. ( każda uwaga) 

3. Aroganckie (niegrzeczne, 

lekceważące) odnoszenie się do 

osób dorosłych, nauczycieli, 

uczniów, pracowników szkoły, 

gości szkoły. 

 10 pkt. ( każda uwaga) 

4. Ubliżanie koledze (używanie 

w stosunku do kolegi wulgarnego 

słownictwa, przezwisk; obrażanie 

rodziców i rodzeństwa). 

 10 pkt. ( każda uwaga) 

5. Agresywne zachowanie 

w stosunku do drugiej osoby, 

które ma na celu wyrządzenie 

krzywdy. 

 Do 50 pkt. (każda uwaga) w zależności 

od poniesionych przez poszkodowanego 

konsekwencji wymierzonej w niego 

agresji. 

6. Stosowanie przemocy, czyli 

wykorzystywanie przewagi 

psychicznej lub fizycznej 

w stosunku do drugiej osoby. 

 

 Do 50 pkt. ( każda uwaga) 

7. Niebezpieczne zachowania na 

przerwach, tj. stanowiące 

zagrożenie i mogące doprowadzić 

do wypadku (bieganie po 

korytarzu, schodach, salach 

lekcyjnych, strzelanie z rurek, 

nagłe wybieganie z łazienki lub 

sali lekcyjnej, rzucanie 

przedmiotów, granie w piłkę). 

 10 pkt. ( każda uwaga) 

8. Złe zachowanie na wycieczkach, 

imprezach szkolnych i 
 10 pkt. ( każda uwaga) 
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pozaszkolnych (nieprzestrzeganie 

regulaminu zachowania w szkole, 

na wycieczkach, imprezach 

szkolnych i pozaszkolnych). 

9.  Brak obuwia na zmianę i nie-

zostawienie kurtki w szatni. 
 2 pkt. ( każda uwaga) 

10.  Nieumyślne niszczenie sprzętu, 

umeblowania, budynku i obejścia 

szkoły. 

 10 pkt. ( każda uwaga) lub naprawienie 

szkody 

11.  Celowe niszczenie sprzętu, 

umeblowania, budynku i obejścia 

szkoły. 

 20 pkt. ( każda uwaga) lub naprawienie 

szkody 

12. Nieumyślne niszczenie rzeczy 

innych osób. 
 10 pkt. ( każda uwaga) lub naprawienie 

szkody 

13. Celowe niszczenie rzeczy innych 

osób. 
 20 pkt. (każda uwaga) lub naprawienie 

szkody 

14. Kradzież mienia na terenie 

szkoły i podczas zajęć 

pozalekcyjnych. 

 50 pkt. (każda uwaga) 

15. Wymuszanie pieniędzy lub 

rzeczy (żądanie pieniędzy lub 

rzeczy z wykorzystaniem 

przewagi psychicznej lub 

fizycznej). 

 50 pkt. (każda uwaga) 

16. Palenie papierosów w szkole lub 

na terenie wokół szkoły 

(np. boisko, plac słoneczny). 

 50 pkt. (każda uwaga) 

17. Picie alkoholu i zażywanie 

narkotyków w szkole lub na 

terenie wokół szkoły (np. boisko, 

plac słoneczny). 

 100 pkt. (każda uwaga) 

18. Namawianie do palenia 

papierosów, picia alkoholu 

i zażywania narkotyków. 

 50 pkt. (każda uwaga) 

19. Nieusprawiedliwione spóźnienie 

na lekcje. 
 1 pkt (każde spóźnienie) 

20. Opuszczenie lekcji bez 

usprawiedliwienia. 
 5 pkt. (każda godzina) 

Usprawiedliwienia uczeń dostarcza w ciągu 

14 dni po nieobecności. 

21. Opuszczanie terenu szkoły 

w czasie lekcji i przerw. 
 10 pkt. ( każda uwaga) 

22. Fałszowanie podpisów i 

dokumentów, wyrywanie kartek 

z zeszytów z wpisami 

nauczyciela. 

 30 pkt. (każda uwaga) 

23. Niedotrzymywanie ustalonych  2 pkt. (każda uwaga) 
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terminów (zwrot książek do 

biblioteki, podpisy pod 

zawiadomieniami wychowawcy 

dla rodziców). 

24. Niewywiązywanie się z 

zobowiązań podjętych na rzecz 

innych osób, klasy lub szkoły. 

 5 pkt. 

25. Rezygnacja z udziału w 

konkursie mimo wcześniejszej 

zgody wyrażonej przez ucznia. 

 5 pkt. 

26. Brak stroju galowego na 

uroczystościach szkolnych 

(określenie stroju galowego w 

statucie szkoły). 

 5 pkt. (każda uwaga) 

27. Uporczywe naruszanie zasad 

noszenia codziennego stroju 

szkolnego. 

 Jednorazowo na koniec semestru – 

10 pkt. 

 

28. Naruszenie zakazu trwałego 

i nietrwałego ozdabiania i 

dekorowania ciała i włosów 

(szczegółowe regulacje w 

statucie szkoły). 

 3 pkt. (każda uwaga) 

29.  Zaśmiecanie szkoły.  5 pkt.(każda uwaga) 

30.  Nieprzestrzeganie zasad 

korzystania ze sprzętu 

elektronicznego. 

 5 pkt. (każda uwaga) 

 

SYTUACJE NIEPRZEWIDZIANE W REGULAMINIE ROZPATRUJE RADA 

PEDAGOGICZNA 

NA POSIEDZENIU ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO 

 

 

16.  Uczniowi, spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, 

zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

 

17.  Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 19 i 20. 

 

18.  Tryb ustalania oceny śródrocznej i rocznej zachowania ucznia: 

a) nauczyciel – wychowawca co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, na godzinie do dyspozycji wychowawcy 

określa z zespołem klasowym ocenę ucznia zgodną ze skalą ocen, 

b) nauczyciel – wychowawca, co najmniej 9 dni przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej powiadamia zespół wychowawczy 

o ocenach zachowania uczniów, 

c) przewodniczący zespołu wychowawczego, co najmniej na 7 dni przed 
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posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej zwołuje posiedzenie zespołu 

wychowawczego, w celu wyrażenia opinii o wypełnianiu przez ucznia 

obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów 

i innych osób,  

d) nauczyciel – wychowawca następnego dnia po posiedzeniu zespołu 

wychowawczego powiadamia uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) 

w formie pisemnej (opisanej w pkt. 14) o przewidywanej ocenie zachowania, 

e) w czasie od powiadomienia o przewidywanej ocenie zachowania do zebrania 

klasyfikacyjnego rady pedagogicznej uczeń: 

- może zdobywać punkty dodatnie po uprzednim uzgodnieniu wykonania 

zadania z wychowawcą klasy; 

- może otrzymać punkty ujemne z zachowania (o punktach ujemnych, 

zmieniających ocenę proponowaną, należy zawiadomić rodziców lub 

prawnych opiekunów); 

f) na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciel – wychowawca 

przedstawia oceny zachowania uczniów, 

g) rada pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym zatwierdza oceny 

zachowania uczniów; opinia jest wiążąca dla wychowawcy, 

h) nauczyciel – wychowawca po posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej 

powiadamia w formie pisemnej (opisanej w pkt. 14) ucznia i rodziców 

(prawnych opiekunów) o ustalonej ocenie zachowania. 

 

19.  Tryb rozpatrywania wniosków o ponowne ustalenie oceny zachowania. 

a) uczeń ma prawo złożyć wniosek o podwyższenie oceny zachowania, gdy 

spełnione są następujące warunki: 

 zmiana oceny bardzo dobrej na wzorową możliwa jest w przypadku, gdy 

uczeń uzyskał co najmniej 152 punkty, z zastrzeżeniem pkt. 10 a/2, 

 zmiana oceny dobrej na bardzo dobrą możliwa jest w przypadku, gdy uczeń 

uzyskał co najmniej 132 punkty, z zastrzeżeniem pkt. 10 a/2, 

 zmiana oceny poprawnej na dobrą możliwa jest w przypadku, gdy uczeń 

uzyskał co najmniej 92 punkty, z zastrzeżeniem pkt. 10 a/2, 

 zmiana oceny nieodpowiedniej na poprawną możliwa jest w przypadku, gdy 

uczeń uzyskał co najmniej 32 punkty, 

 zmiana oceny nagannej na nieodpowiednią możliwa jest w przypadku, gdy 

uczeń uzyskał co najmniej 2 punkty, 

b) oceny wzorowej, bardzo dobrej i dobrej nie może uzyskać uczeń, który 

otrzymał punkty ujemne zgodnie z punktem 10 a/2, 

c) pisemny wniosek z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie przez radę 

pedagogiczną oceny zachowania należy złożyć u dyrektora szkoły na co 

najmniej 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej: 

- dyrektor przedstawia wniosek na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej, 

- wychowawca klasy przedstawia uzasadnienie wystawionej oceny w postaci 

semestralnej dokumentacji zachowania ucznia zawartej w dzienniku,  

- członkowie rady pedagogicznej w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów decydują o ostatecznej ocenie, 
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- wniesienie wniosku oraz decyzje jakie podjęto podlegają zaprotokołowaniu 

w protokole klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

 

 

20.  Tryb odwoławczy od oceny rocznej zachowania: 

a) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, 

b) zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

c) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji, 

d) w skład komisji wchodzą: 

 dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako 

przewodniczący komisji, 

 wychowawca klasy, 

(wychowawca może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach) 

 wskazany przez dyrektora szkoły inny nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 

 pedagog, jeśli jest zatrudniony w szkole, 

 psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole, 

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

 przedstawiciel rady rodziców, 

e) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny; ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna, 

f) z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera: skład komisji, termin 

posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę 

zachowania wraz z uzasadnieniem, 

g) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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Załącznik nr 1 do § 9 
 

SAMOOCENA – ANKIETA DLA UCZNIA 
 

  Drogi Uczniu! 

 

Masz przed sobą ankietę, w której należy ocenić samego siebie. To bardzo trudne 

zadanie! 

Wiesz, co mówi o Tobie Zuzia, Kasia, Piotrek czy Michał. Domyślasz się, że 

matematyczka mogłaby Ci wiele zarzucić, za to pani od przyrody wychwala Cię pod 

niebiosa. 

A ty? Co mógłbyś powiedzieć o tym, którego codziennie widzisz w lustrze, myjąc 

zęby, czesząc włosy czy chociażby podziwiając Jego urodę? 

Przeczytaj uważnie poniższe stwierdzenia, a następnie oceń siebie, zaznaczając 

odpowiednią liczbę punktów (od 1 do 6). Postaraj się zrobić to zgodnie z własnym 

sumieniem. Bądź uczciwy i odważny. Powodzenia! 

 

*** 
 

1. Zawsze jestem przygotowany do lekcji. Nie zapominam o noszeniu zeszytów, 

podręczników, ćwiczeń, przyborów potrzebnych na zajęcia. 

 

1           2           3           4           5           6 

 

2. Nie przeszkadzam na zajęciach. 

 

1           2           3           4           5           6 

 

3. Dbam o wygląd mojej klasy, szkoły oraz terenu wokół niej. Nie niszczę sprzętu, 

umeblowania i pomocy dydaktycznych. Zmieniam obuwie i nie zaśmiecam 

szkoły. 

 

1           2           3           4           5           6 

 

4. Na lekcjach, w czasie przerw zachowuję się tak, aby sobie i innym osobom nie 

wyrządzić krzywdy. 

 

1           2           3           4           5           6 

 

5. Jestem dobrze wychowany. Zarówno w szkole, jak i poza nią okazuję szacunek 

osobom dorosłym. Wiem również, jak należy zachowywać się w kinie, teatrze, 

na wycieczce, itp. 

 

1           2           3           4           5           6 
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6. Staram się ze wszystkimi żyć w zgodzie. Nikomu nie ubliżam, nie zaczepiam 

kolegów i koleżanek, nie prowokuję bójek, nie namawiam nikogo do agresywnego 

zachowania. 

 

1           2           3           4           5           6 

 

7. Można na mnie polegać. Jestem prawdomówny i uczciwy. Nie wykorzystuję 

słabszych, młodszych, nie przywłaszczam sobie cudzej własności. 

 

1           2           3           4           5           6 

 

8. Nie opuszczam zajęć lekcyjnych bez wiedzy rodziców i nauczyciela. 

Nieobecności szybko usprawiedliwiam. 

 

1           2           3           4           5           6 

 

9. Dbam o swoje zdrowie i nie narażam zdrowia innych. Nie palę papierosów, nie 

piję alkoholu, nie zażywam narkotyków. Nie namawiam do tego innych. 

 

1           2           3           4           5           6 

 

10. Potępiam przemoc, agresję i przejawy wulgarności. Staję w obronie słabszych 

i tych, którzy mają rację. Staram się godzić zwaśnione strony, rozdzielać 

bijących się. 

 

1           2           3           4           5           6 

 

 

*** 
 

Teraz zsumuj wszystkie punkty i sprawdź, na jakie zasługujesz zachowanie. 

 

 Wzorowe  60 – 56 punktów 

 Bardzo dobre 55 – 46 punktów 

 Dobre  45 – 36 punktów 

 Poprawne  35 – 26 punktów 

 Nieodpowiednie 25 – 16 punktów 

 Naganne  poniżej 16 punktów 

 

 

Jeśli wynik nieco Cię rozczarował, może należałoby trochę nad sobą popracować? 



 38 

Załącznik nr 2 do § 9 

 

 

Szczegółowe wskazówki do oceniania zachowania uczniów 

posiadających  

opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno - 

pedagogicznej. 
 

 

 

ZACHOWANIE WZOROWE: 

 

1. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach lekcyjnych. 

2. Nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne. 

3. Sumiennie wypełnia obowiązki szkolne. 

4. Pomaga innym uczniom. 

5. Wyraża się w kulturalny sposób. 

6. Dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd. 

7. Troszczy się o mienie szkolne i estetykę otoczenia szkoły. 

8. Okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz koleżankom 

i kolegom. 

9. Uczestniczy w konkursach szkolnych i zawodach sportowych (oceniamy chęci 

i wkład pracy, a nie tylko efekty). 

10. Wykazuje odwagę w walce ze złem i patologią społeczną. 

11. Jest uczciwy i obiektywny. 

12. Systematycznie i wzorowo prowadzi swoje zeszyty i posiada zawsze przybory 

szkolne. 

13. Akceptuje zasady współżycia w grupie. 

 

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE: 

 

1. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności – jest punktualny. 

2. Sumiennie wypełnia obowiązki ucznia. 

3. Służy pomocą innym. 

4. Wyraża się w kulturalny sposób. 

5. Dba o higienę i estetyczny wygląd. 

6. Jest uczciwy i obiektywny. 

7. Z szacunkiem odnosi się do kolegów i dorosłych. 

8. Pracuje systematycznie na miarę własnych możliwości. 

9. Przestrzega norm współżycia obowiązujących w klasie i w szkole. 
     

ZACHOWANIE DOBRE: 

 

1. Wszystkie nieobecności usprawiedliwia w wyznaczonym terminie. 

2. Ma, co najwyżej 5 godzin nieusprawiedliwionych, od 5-7 spóźnień w semestrze. 

3. Sumiennie wypełnia obowiązki szkolne. 

4. Pomaga innym. 
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5. Bierze udział w niektórych pracach na rzecz klasy i szkoły. 

6. Dba o kulturę języka. 

7. Z szacunkiem odnosi się do innych ludzi. 

8. Troszczy się o mienie szkolne i estetykę otoczenia. 

9. Troszczy się o bezpieczeństwo swoje i kolegów. 
 

 

ZACHOWANIE POPRAWNE: 

 

1. Czasami spóźnia się na zajęcia (powyżej 7 godz.). 

2. Systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne. 

3. Z szacunkiem odnosi się do innych ludzi. 

4. Nie zawsze podporządkowuje się ustalonym normom na terenie szkoły. 

5. Lekceważy obowiązki ucznia i dyżurnego. 

6. Nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd. 
 

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE: 

 

1. Stosuje przemoc wobec innych. 

2. Nie szanuje mienia i sprzętu szkolnego. 

3. Naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych. 

4. Zachowuje się wulgarnie i arogancko wobec kolegów, nauczycieli. 

5. Nie zachowuje dystansu wobec starszych. 

6. Nie potrafi zgodnie współdziałać w grupie. 
 

ZACHOWANIE NAGANNE: 

 

       Ocenę naganną otrzymuję uczeń, który nie przestrzega obowiązków ucznia. 
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§ 10. 

Wyróżnienia i nagrody 
 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę 

zachowania bardzo dobrą lub wzorową – otrzymuje świadectwo szkolne lub 

świadectwo ukończenia szkoły – z wyróżnieniem. 

 

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

z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobrą 

lub wzorową ocenę zachowania zostaje nagrodzony nagrodą książkową. 

 

3. Zdobyte lokaty i wyróżnienia w konkursach, zawodach, olimpiadach odnotowuje się 

w arkuszu ocen ucznia i na świadectwie pod hasłem „szczególne osiągnięcia”. 

 

4. Jako szczególne osiągnięcia rozumie się:   

a) w konkursach międzyszkolnych 

I, II, III miejsce indywidualnie 

I, II, III miejsce drużynowo 

b) w Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej 

I – X miejsce indywidualnie 

I, II, III miejsce drużynowo 

c) w konkursach ogólnopolskich 

tytuł laureata, nagroda lub wyróżnienie indywidualne 

I, II, III miejsce drużynowo 

d) w konkursach międzynarodowych 

tytuł laureata, finalisty, wynik bardzo dobry lub dobry indywidualnie 

I, II, III miejsce drużynowo 

oraz wyróżnienia. 

W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może zezwolić na szczególny 

wpis na świadectwie. 
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§ 11. 

Postanowienia końcowe 

 
1. Ewaluacja systemu oceniania będzie dokonywana na koniec okresu i na koniec roku 

szkolnego na podstawie rozmów z uczniem i dyskusji rady pedagogicznej. 
 

 


