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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

1.Wewnątrzszkolny System Oceniania - I Etap Edukacyjny Klasy I - III spełnia następujące warunki: 
1. użyteczność: 

a. ocenianie tego, co jest dla ucznia najważniejsze, użyteczne,  
b. dobór zadań i ćwiczeń, które umożliwiają dokonanie oceny rozumowania, 
c. zamieszczanie, obok oceny wyrażonej stopniem, komentarza z informacją zwrotną, 

2. wspomaganie procesu nauczania i uczenia się: 
a. uwzględnianie wyników oceny do planowania dalszej pracy, 
b. dobór zadań mobilizujących ucznia do kompleksowego stosowania zdobytej wiedzy w różnych 

sytuacjach, 
c. wspomaganie rozwoju każdego ucznia,  
d. stwarzanie okazji do samooceny, 

3. wielowątkowość: 
a. wykorzystywanie wielu źródeł informacji o uczniu dla stworzenia pełnej oceny, 

4. otwartość: 
a.  znajomość przez ucznia celu, zakresu, form, kryteriów oceniania, 
b. dostępność przykładowych zadań oceniających, 
c. upowszechnianie wyników sprawdzianów umiejętności i wniosków wynikających z ich analizy, 

5. pewność wnioskowania: 
a. precyzyjne formułowanie poleceń zawartych w sprawdzianach, 
b. systematyczne  sprawdzanie  wiedzy  i umiejętności za pomocą sprawdzonych narzędzi, 

6. spójność: 
a. zgodność celów oceniania z programem, 
b. zgodność zadań z planem i celami oceniania, 
c. zgodność sposobów oceniania z celami oceniania, 
d. zgodność informacji o uczniu z celami nauczania. 
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ROZDZIAŁ II 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 
 

§ 1 
Zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

 
1. Ocena opisowa, jaka zostaje wprowadzona w pierwszym etapie edukacyjnym, ma za zadanie wspierać 
rozwój ucznia, rozwijać jego motywacje, możliwości, potencjał. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia 
polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 
i umiejętności w stosunku do:  

1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, 

2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku 
dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wymagania edukacyjne, o których mowa w punkcie 1 dostosowuje się do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz 
ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia, 
3. posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,                       

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej,                
w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii, 

4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego 
przez nauczycieli i specjalistów,  

5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych 
ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

 
§ 2 

Cele oceniania 
 

1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:  

1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 
w tym zakresie,  

2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze 
i jak powinien się dalej uczyć, 

3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 
4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
5. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) a także nauczycielom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce oraz zachowaniu ucznia i o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 
6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 
§ 3 

Przedmiot oceny 
 

1.Ocenie podlegają: 
1. wiadomości, 
2. umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w sytuacjach typowych i nietypowych, 
3. aktywność, 
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4. systematyczność pracy, 
5. wkład pracy. 

 
§ 4 

Elementy wpływające na ocenę 
 

1.Na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia mają wpływ: 
1. wymagania podstawy programowej, 
2. wymagania programowe, 
3. możliwości intelektualne, 
4. wkład pracy, 
5. zaangażowanie. 

2.W przypadku dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na ocenę wpływają: 
1. możliwości intelektualne, 
2. wkład pracy, 
3. zaangażowanie. 

 
§ 5 

Częstotliwość oceniania 
 

1.Nauczyciel dokonuje oceny: 
1. bieżącej, 
2. śródrocznej, 
3. rocznej. 

 
2.W trakcie okresu nauczyciel przynajmniej dwukrotnie dokonuje bieżącej oceny uczniów w poszczególnych 
grupach ocen (§ 8 pkt 1) wchodzących w obręb każdej edukacji. 

 
§ 6 

Formy oceniania  
 
1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia realizowane jest w następujących formach: 

1. ocenianie bieżące: 
a. ocena werbalna, 
b. ocena cyfrowa w skali 1 - 6 uzupełniona o komentarz:  

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

c. mimika i gesty, 
d. wykresy, 
e. prezentacja dorobku (prace, projekty, uroczystości, itp.), 
f. karty obserwacji, 
g. udział w konkursach, 
h. samoocena ucznia, 

2. ocenianie śródroczne:  
a. klasyfikacyjna ocena opisowa z zajęć edukacyjnych i języka angielskiego określająca poziom 

oraz postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
i efektów kształcenia oraz wskazująca potrzeby rozwojowe i edukacyjne związane 
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień,  
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b. aktywności podlegające ocenie zgodnie z wymienionymi w § 8 pkt 2, 
c. klasyfikacyjna ocena z religii/etyki jest wyrażona cyfrą w skali 1-6: 

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

3. ocenianie roczne: 
a. klasyfikacyjna ocena opisowa z zajęć edukacyjnych i języka angielskiego określająca poziom 

oraz postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
i efektów kształcenia oraz wskazująca potrzeby rozwojowe i edukacyjne związane 
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień, 

b.  klasyfikacyjna ocena z religii/etyki jest wyrażona cyfrą w skali 1- 6: 
6 - celujący, 
5 - bardzo dobry, 
4 - dobry, 
3 - dostateczny, 
2 - dopuszczający,  
1 - niedostateczny. 

4. Formy oceniania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinny uwzględniać specyfikę jego 
niepełnosprawności. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 
artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 
fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

a. Przy ustalaniu oceny z religii/etyki, poza wymaganymi wiadomościami i umiejętnościami, 
uwzględnia się także prowadzenie zeszytu oraz postawę ucznia.  

 
§ 7 

Miejsca zapisu oceny 
 

1.Postępy ucznia nauczyciel notuje, wykorzystując: 
1. dla oceny bieżącej: 

a. elektroniczny dziennik lekcyjny, 
b. zeszyty przedmiotowe i ćwiczenia ucznia, 
c. prace ucznia gromadzone w teczkach (sprawdziany, testy…),  

2. dla oceny śródrocznej: 
a. zapis śródrocznej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia zamieszczony 

w elektronicznym dzienniku lekcyjnym, 
3. dla oceny rocznej: 

a. zapis rocznej oceny osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia zamieszczony 
w elektronicznym dzienniku lekcyjnym, 

b. świadectwa szkolne, 
c. arkusze ocen. 

 
2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu, 
z obowiązkiem dokonania zwrotu w terminie ustalonym przez nauczyciela.  
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§ 8 

Sposoby sprawdzania bieżących osiągnięć edukacyjnych ucznia  
 
1.Sprawdzanie bieżących osiągnięć ucznia odbywa się w następujących grupach ocen: 

1. edukacja polonistyczna 
- czytanie z przygotowaniem 
- czytanie bez przygotowania 
- czytanie ze zrozumieniem 
- wypowiedzi 
- recytacja 
- ortografia 
- gramatyka 
- ćwiczenia redakcyjne 
- kaligrafia 

2. edukacja społeczno-przyrodnicza 
- odpowiedzi 
- sprawdziany 

3. edukacja matematyczna 
- działania 
- zadania 
- geometria 
- umiejętności praktyczne 

4. zajęcia techniczne 
- wytwory własne 
- praca w grupach 

5. edukacja muzyczna 
- śpiew 
- gra na instrumentach 
- wiedza 

6. edukacja plastyczna 
- projektowanie 
- wydzieranie 
- kolorowanie 
- malowanie 

7. edukacja informatyczna (klasa I), zajęcia komputerowe (klasa II  i III) 
- Word 
- Paint 
- Power Point 
- Internet 

8. wychowanie fizyczne 
- lekkoatletyka  
- gry zespołowe  
- testy sprawnościowe 

9. język angielski 
-mówienie 
-słuchanie 
-czytanie 
-pisanie 
-aktywność 
-przygotowanie 

10. religia 
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-praca na lekcji 
-aktywność 
-katechizm (tylko klasy III) 
- modlitwy 
-ocena za zeszyt 
-ocena za prowadzenie zeszytu ćwiczeń  
- praca domowa (klasa II i III) 

11. etyka 
- praca na lekcji 
- praca domowa 
- aktywność. 

 
2. (uchylony) 
3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych, języka angielskiego i religii/etyki ma na celu monitorowanie pracy 
ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu 
się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 
 
4. W przypadku braku pracy domowej nauczyciel przedmiotu odnotowuje ten fakt w zeszycie przedmiotowym 
oraz zobowiązuje ucznia do uzupełnienia zaległości w wyznaczonym terminie. 
 
5.Procedury oceniania bieżącego 

1.  Codzienna praca domowa ucznia powinna dotyczyć zagadnień omawianych podczas zajęć lekcyjnych, 
a czas jej odrabiania - monitorowany przez nauczyciela. 

2. Prace domowe związane z nauką tekstu na pamięć powinny być zadawane z siedmiodniowym 
wyprzedzeniem. 

3.  Na weekendy, przerwy w zajęciach lekcyjnych oraz przerwy wynikające z Planu Pracy Szkoły prace 
domowe nie są zadawane. 

4. W przypadku nieobecności dziecka obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest uzupełnienie 
powstałych w wyniku tego zaległości.  

5.  Prace samodzielne ucznia ocenione na poziom: dopuszczający lub niedostateczny, oprócz oceny 
wyrażonej cyfrą, którą wpisuje się do elektronicznego dziennika lekcyjnego, powinny zawierać 
komentarz.  

6.  Oceniając dyktanda, pisane w klasie I z pamięci, w klasie II i III - ze słuchu, bierzemy pod uwagę 
wszystkie błędy dotyczące omówionych zasad ortograficznych. Wprowadzane ortogramy powinny być 
utrwalone podczas zajęć lekcyjnych, a ich liczba jednorazowo nie powinna być większa niż: 10 – 
w klasie I, 20 – w klasie II, 30 – w klasie III. Pisanie z pamięci lub pisanie ze słuchu nie powinno być 
częstsze niż jeden raz w tygodniu.  

7. Sprawdziany i kartkówki nie mogą być przeprowadzane bezpośrednio po weekendach i przerwach 
świątecznych.  

8.  W klasie pierwszej praca wykonywana przy stolikach nie powinna przekroczyć, w przypadku edukacji 
polonistycznej, połowy przeznaczonego na tę aktywność czasu, w przypadku edukacji matematycznej  - 
jednej trzeciej.  

 
§ 9 

Kryteria oceniania 
 
1.Oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonuje się w oparciu o wypracowane kryteria: 

1. osiągnięcia na poziomie celującym obejmują wiadomości i umiejętności ucznia wykraczające poza 
program nauczania przedmiotów w danej klasie, są efektem korzystania ze źródeł wiedzy 
pozapodręcznikowej oraz samodzielnie wykonywanych obserwacji i doświadczeń, a także stosowane 
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych, często w sposób nietypowy, 

2. osiągnięcia na poziomie bardzo dobrym obejmują wiadomości i umiejętności umiarkowanie trudne 
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i trudne, przydatne w dalszej nauce, rozwijające główną strukturę przedmiotu, 
3. osiągnięcia na poziomie dobrym obejmują wiadomości i umiejętności potrzebne do aktywnego udziału 

w zajęciach szkolnych, niezbędne na danym i wyższym etapie edukacji oraz potrzebne do wykonywania 
typowych zadań codziennego życia, stosownych do wieku ucznia, 

4. osiągnięcia na poziomie dostatecznym obejmują wiadomości i umiejętności ucznia potrzebne do 
wykonywania prostych zadań codziennego życia,  

5. osiągnięcia na poziomie dopuszczającym obejmują wiadomości i umiejętności ucznia, który podczas 
pracy bardzo często korzysta z pomocy nauczyciela, 

6. osiągnięcia na poziomie niedostatecznym obejmują wiadomości i umiejętności, które nie pozwalają 
uczniowi na kontynuację nauki na wyższym poziomie edukacji. 

 
2.Kryteria ocen wyrażonych cyframi w skali 1-6  

1. Procentowa skala oceny sprawdzianów pisemnych 

Procent prawidłowo wykonanych zadań Ocena 
100% - 95%  + zad. dodatkowe   6 

100% - 90% 5 

89% - 75% 4 

74% - 51% 3 

50% - 31% 2 

30% - 0% 1 

2. Skala oceny sprawdzianów ortograficznych 

 Ilość błędów  Ocena 
0 5 

13 5- 

23 lub 33 4+ 

11 lub 1113 4 

11 23  lub 11 33 lub 21 4- 

21 13  lub 21 23 lub 21 33 3+ 

31 lub 31 13  lub 31 23 3 

31 33  lub  41 lub 41 13 3- 

Od  41 23 do  61 2 

6113   i  więcej  1 

 
Znaczenie symboli  

13 – jeden błąd 3o (stopnia) 
1 błąd 1o =  2 błędy 2o = 4 błędy 3o 

 

3. Klasyfikacja błędów    

Błędy 1 stopnia Błędy 2 stopnia Błędy 3 stopnia 
- błędne stosowanie opozycji  
ó- u, h- ch, rz- ż 
 
- nieprzestrzeganie pisowni wielkiej 
litery 
 
- błędny zapis partykuły „nie”      
z poznanymi częściami mowy 

- błędny zapis spółgłosek miękkich 
 
- błędny zapis cząstek - by,-bym,- byś z określonymi 
częściami mowy 
 
- błędny zapis głosek nosowych: ą, on, om, ę, en, em 
 
- błędny zapis opozycji: głoski dźwięczne – głoski 
bezdźwięczne, np. chleb, kwiaty, prośba  
- błędny zapis wyrażeń przyimkowych, np. w końcu, 
zza chmury, spod ławki  
 
- błędny zapis form czasu przeszłego czasowników 
typu: wziąć, brnąć,  np. wzięła, wziął …  
 
-błędny zapis  zaimka „się”  
 
- błędny zapis zbitek spółgłoskowych „mn”, np. mnie, 

- błędy interpunkcyjne 
 
- opuszczanie liter  (w neutralnych 
pozycjach) oraz ich elementów 
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uprzejmie 

 
4. Kryteria ocen rocznych każdego rodzaju aktywności z poszczególnych edukacji uwzględniające średnią 

arytmetyczną ocen  

L.p. Opis oceny rocznej Progi średnich arytmetycznej 
1. poziom celujący 5,61- 6.00 lub 4,61 oraz sukces co najmniej na szczeblu powiatowym  

2. poziom bardzo dobry 4,61 - 5,60 

3. poziom dobry 3,71 - 4,60 

4. poziom dostateczny 2,71 -3,70 

5. poziom dopuszczający 1,71 - 2,70 

6. poziom niedostateczny 0,00 - 1,70 

 
§ 10 

Tryb poprawy ocen bieżących 
 

1.Uczeń ma prawo do poprawy ocen uzyskanych ze sprawdzianów, z wyłączeniem testów ortograficznych. 
(Poprawie nie podlegają oceny uzyskane za aktywność inną niż sprawdziany).  
 
2.Do poprawy danej oceny uczeń może przystąpić jeden raz, w formie (ustnej lub pisemnej) i w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż dwa tygodnie od daty sprawdzianu. 
 
3.Nauczyciel zapisuje ocenę z poprawy w elektronicznym dzienniku lekcyjnym obok oceny poprawianej. 

 
§ 11 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
 
1.Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz 
ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia 
na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, 

2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz 
ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

3.  posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, 
w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań 
wspierających, opracowanym dla ucznia, 

4.  nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punkcie 1 – 3, który objęty jest pomocą 
psychologiczno - pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań 
wspierających.  

 
2.Podczas pracy z uczniami mającymi problemy dyslektyczne należy wziąć pod uwagę następujące zasady: 

1. zmniejszać ilość zadań zamieszczanych w sprawdzianach, 
2. zwiększać ilość czasu potrzebnego do ich wykonania, 
3. analizować z uczniami polecenia, które powinny być sformułowane jednoznacznie, 
4. koncentrować się na egzekwowaniu od uczniów znajomości zasad ortograficznych, 
5. przygotowywać teksty dyktand (tekst z lukami) w oparciu o zestaw wyrazów przekazywanych do 

ćwiczeń w domu, 
6. zaliczać, podczas sprawdzianów z języka obcego, odpowiedzi udzielone w formie zapisu brzmienia 

fonetycznego, 
7. starać się wyeliminowywać wypowiedzi pisemne na rzecz odpowiedzi ustnych, 
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8. zmniejszać ilość tekstu przeznaczonego do nauki czytania,  
9. zezwalać na korzystanie z pomocy środków dydaktycznych, takich jak: tabliczka mnożenia, słowniczek 

ortograficzny, 
10. brać pod uwagę i oceniać, podczas rozwiązywania zadań tekstowych, każdą dobrze wykonaną operację 

matematyczną. 
 
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 
fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  
 
5. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie 
opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas 
określony w tej opinii.  
 
6. 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” lub „zwolniona”. 
 
7.Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

 
 



11 

 

 
ROZDZIAŁ III 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 
 

§ 12 
Zasady i cele oceniania zachowania 

 
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz 
uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły. 

 
§ 13 

Przedmiot oceny 
 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:  
1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
3. dbałość o honor i tradycje Szkoły, 
4. dbałość o piękno mowy ojczystej, 
5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
6. godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią,  
7. okazywanie szacunku innym osobom. 

 
2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne 
dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na 
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania 
lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 
§ 14 

Częstotliwość oceniania 
 

1.Nauczyciel - wychowawca dokonuje oceny zachowania ucznia: 
1. bieżącej, 
2. śródrocznej, 
3. rocznej. 
 

§ 15 
Formy oceniania 

 
1.Ocenianie zachowania ucznia realizowane jest w następujących formach: 

1. ocenianie bieżące: 
a. ocena werbalna połączona z mimiką i gestem, 
b. stosowanie ustalonych przez zespół klasowy symboli, np. słoneczka, symbole graficzne, 
oznaczenia kolorystyczne, 
c. zapisy w zeszycie informacji, 
d. zapisy w elektronicznym dzienniku lekcyjnym, 

2.  ocenianie śródroczne – opis zachowania ucznia z uwzględnieniem przedmiotu oceny zgodnie 
z następującymi poziomami: 

a. bez zastrzeżeń, 
b. czasem budzi zastrzeżenia – stosowany w przypadku pojawienia się 1 – 2 uwag negatywnych, 
c. często budzi zastrzeżenia - stosowany w przypadku pojawienia się 3 – 4 uwag negatywnych, 
d. bardzo często budzi zastrzeżenia - stosowany w przypadku pojawienia się 5 i więcej uwag 
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negatywnych, 
3. ocenianie roczne: 

a. opis zachowania ucznia z uwzględnieniem elementów przedmiotu oceny. 
 

§ 16 
Miejsca zapisu oceny 

 
1. Nauczyciel - wychowawca oraz inni nauczyciele uczący w danej klasie do odnotowywania informacji 
o zachowaniu ucznia wykorzystują: 

1. dla oceny bieżącej: 
a. zeszyt informacyjny, 
b. elektroniczny dziennik lekcyjny, 

2. dla oceny śródrocznej: 
a. elektroniczny dziennik lekcyjny, 

3. dla oceny rocznej 
a. elektroniczny dziennik lekcyjny, 
b. arkusze ocen, 
c. świadectwa. 

 
§ 17 

Procedury oceniania zachowania 
 
1.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1.  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, języka angielskiego, religii/etyki, 
2. promocję do klasy programowo wyższej. 

 
2.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie: 

a. zapisów, dotyczących zachowania ucznia, gromadzonych w elektronicznym dzienniku 
lekcyjnym, dokonanych zgodnie z kryteriami oceny zachowania, 

b. ustnej opinii innych nauczycieli, 
c. ustnej samooceny ucznia,  
d. ustnej oceny zespołu klasowego, 
e. oceny wychowawcy klasy. 
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ROZDZIAŁ IV 

SYSTEM NAGRÓD I KAR 
 

§ 18 
Nagradzanie i karanie 

 
1. Szczegółowy system nagradzania i karania reguluje Statut Szkoły. 
 
2. Na świadectwie szkolnym promocyjnym, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje 
się: 

1.  uzyskanie wysokich miejsc – nagrodzonych lub honorowanych zwycięskim tytułem – w konkursach  
wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co 
najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół, zgodnie z wykazem 
przedstawionym przez Kuratorów Oświaty.  

2. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska 
szkolnego 
 

3. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może zezwolić na inny wpis na świadectwie w punkcie 
„szczególne osiągnięcia”. 
 
4. Nagrodę książkową otrzymują wszyscy uczniowie na zakończenie klasy III, z wpisem uzależnionym od 
prezentowanego przez nich zachowania oraz stopnia opanowania umiejętności i wiadomości przewidzianych 
do realizacji w powyższym cyklu kształcenia. Wpis otrzymuje jedno z następujących brzmień:  

1. za wzorowe zachowanie i celujące wyniki w nauce (średnia ocen cząstkowych łącznie z edukacji 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i języka angielskiego nie może być niższa niż 4,61 oraz 
znaczące osiągnięcia w skali miasta, województwa,  kraju  lub na szczeblu międzynarodowym), 

2. za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen cząstkowych łącznie z edukacji 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i języka angielskiego nie może być niższa niż 4,61),  

3. na pamiątkę ukończenia pierwszego etapu edukacji. 
 

§ 19 (uchylony) 
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ROZDZIAŁ V 

TRYB INFORMOWANIA UCZNIA I JEGO RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 
O OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIU UCZNIA  

ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD TEJ OCENY 
 

§ 20 
 
1. Nauczyciele, na początku każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych 
opiekunów) o:  

1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, języka angielskiego, religii/etyki, wynikających 
z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 
 
2.Fakt przedstawienia rodzicom (prawnym opiekunom) ww. kwestii dokumentowany jest poprzez zapis 
w elektronicznym dzienniku lekcyjnym pod hasłem „Tematyka spotkań z rodzicami”. 
 
3. (uchylony) 
 
4.Do 15 września każdego roku szkolnego wychowawca i nauczyciele przedmiotu przedstawiają uczniom: 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania - I Etap Edukacyjny Klasy I – III, 
2. Przedmiotowe Systemy Oceniania, 
3. kryteria ocen, 
4. zakresy wymagań programowych. 

 
5.Fakt zapoznania uczniów z ww. zagadnieniami dokumentowany jest w postaci zapisu w elektronicznym 
dzienniku lekcyjnym. 
 
6.Oceny są jawne, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  
 
7.Informacje o bieżących postępach edukacyjnych ucznia przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom) 
w postaci zapisów w elektronicznym dzienniku lekcyjnym, zeszytach przedmiotowych i ćwiczeniach, 
a sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu, 
z obowiązkiem dokonania zwrotu w terminie ustalonym przez nauczyciela.  
 
8.Informacje o bieżącym zachowaniu uczniów przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom) w postaci 
zapisów w elektronicznym dzienniku lekcyjnym lub zeszytach informacyjnych oraz omawiane podczas spotkań 
indywidualnych. 
 
9.O przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych osiągnięć edukacyjnych i zachowania 
ucznia nauczyciele informują rodziców (prawnych opiekunów) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 
Rady Pedagogicznej, udostępniając zapisy śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych osiągnięć 
edukacyjnych i zachowania ucznia, dokonanych w elektronicznym dzienniku lekcyjnym. 
 
10. (uchylony) 
 
11. (uchylony) 
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ROZDZIAŁ VI 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA, ROCZNA I PROMOCJA 
 

§ 21 
 
1. (uchylony) 
 
2. Klasyfikacja śródroczna, którą przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, i roczna polega na 
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, języka angielskiego, religii/etyki oraz 
zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć 
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. W przypadku obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.  

1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, języka angielskiego, religii/etyki nie mają wpływu na 
ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
języka angielskiego, religii/etyki, a także na promocję do klasy programowo wyższej.  

3. W oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, języka 
angielskiego, religii/etyki  dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela specjalisty 
zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. 

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia 
uczniowi uzupełnienie braków. 

2a. Dokonując śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciel odnosi 
się do następujących elementów: 

1. edukacja polonistyczna:  
a. porozumiewanie się i kultura języka:  

- słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych, 
- udział w rozmowie, 
- wypowiedzi ustne, 

b. czytanie: 
- czytanie i rozumienie opracowanych tekstów, 
- rozumienie słuchanych tekstów, 
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 

c.  pisanie: 
- przepisywanie i pisanie z pamięci/ ze słuchu wyrazów i zdań, 
- przestrzeganie zasad kaligrafii, 
- przestrzeganie w praktyce elementarnych zasad ortografii, 
- wiadomości gramatyczne (wiedza o języku), 
- redagowanie zdań/ prostych form użytkowych, 

d. małe formy teatralne: 
- nauka tekstów na pamięć, 
- udział  w zabawach teatralnych,  

     2. edukacja matematyczna: 
a. działania matematyczne: 

- przeliczanie,  
- zapis liczb cyframi, słowami,  
- porównywanie liczb, 
- dodawanie i odejmowanie liczb, 
- mnożenie i dzielenie liczb, 

b. rozwiązywanie zadań tekstowych: 
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- układanie zadań tekstowych, 
- rozwiązywanie zadań tekstowych, 

c. geometria, 
d. umiejętności praktyczne, 

3. edukacja przyrodnicza:    
a.  rozpoznawanie flory i fauny różnych ekosystemów, 
b. przystosowanie zwierząt do poszczególnych pór roku, 
c. zachowania proekologiczne człowieka, 
d. pogoda i jej elementy, 
e. rodzaje transportów; wybrane przepisy ruchu drogowego, 
f.  kształtowanie poczucia przynależności  do społeczności lokalnej, narodowej i międzynarodowej, 

     4. edukacja informatyczna (klasa I), zajęcia komputerowe (klasa II i III): 
a. umiejętności praktyczne, 

     5.edukacja muzyczna: 
a. śpiew, 
b. ćwiczenia rytmiczne, 

     6. edukacja plastyczna: 
a. wytwory plastyczne, 
b. wiedza na temat dziedzin sztuki, 

     7.  zajęcia techniczne: 
a. wytwory techniczne, 
b. bezpieczne używanie narzędzi technicznych,  

     8. wychowanie fizyczne: 
a. przestrzeganie reguł gier i zabaw, 
b. umiejętności ruchowe, 
c. profilaktyka prozdrowotna, 

     9. język angielski:  
  a. prace pisemne, 
  b. wypowiedzi ustne, 
  c. słuchanie, 
  d. czytanie, 
  e. praca na lekcji, 
 10. religia: 
  a. praca na lekcji, 

b. aktywność, 
c. katechizm (tylko klasy III), 
d. modlitwy, 
e. ocena za zeszyt, 
f. ocena za prowadzenie zeszytu ćwiczeń,  
g. praca domowa (klasa II i III), 

 11. etyka: 
a. praca na lekcji, 
b. praca domowa, 
c. aktywność. 
 

3.W przypadku konieczności wystawienia negatywnej oceny klasyfikacyjnej z osiągnięć edukacyjnych, języka 
angielskiego bądź religii/etyki, nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym fakcie 
wychowawcę, nie później niż 33 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
 
4.W przypadku konieczności wystawienia negatywnej oceny klasyfikacyjnej z osiągnięć edukacyjnych, języka 
angielskiego bądź religii/etyki, wychowawca klasy zobowiązany jest pisemnie poinformować ucznia i jego 
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rodziców (prawnych opiekunów), nie później niż 31 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej. 
5.Pisemna informacja o negatywnej ocenie klasyfikacyjnej z osiągnięć edukacyjnych, języka angielskiego 
bądź religii/ etyki powinna być przekazana uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na formularzu 
zawierającym: 

1. informacje  o rozpoznanych problemach, 
2. opracowany przez nauczyciela przedmiotu zakres materiału, który uczeń musi opanować, aby 

uzyskać ocenę pozytywną, 
3. formę zaliczenia materiału, 
4. termin zaliczenia materiału. 

 
6.Podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów) formularz zawiadomienia o negatywnej ocenie 
klasyfikacyjnej z osiągnięć edukacyjnych, języka angielskiego bądź religii/etyki wychowawca przechowuje w 
swojej dokumentacji do końca roku szkolnego. 
 
7.W przypadku niezgłoszenia się rodziców (prawnych opiekunów) do Szkoły, zawiadomienie wysyłane jest za 
zwrotnym potwierdzeniem odbioru w ciągu jednego tygodnia od momentu uzyskania przez wychowawcę 
informacji o zagrożeniu ucznia oceną negatywną. 
 
8.Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i jego 
rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z osiągnięć edukacyjnych, języka 
angielskiego, religii/etyki bądź zachowania, udostępniając zapis w elektronicznym dzienniku lekcyjnym. 
 
9.Uczeń ma możliwość poprawy przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z osiągnięć edukacyjnych, języka 
angielskiego bądź religii/ etyki na wyższą o jeden stopień w ciągu 3 dni zajęć dydaktycznych od dnia 
otrzymania informacji. Nauczyciel przedmiotu ustala z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 
zakres, formę i termin zaliczenia materiału. 
 
10.Na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej należy ustnie poinformować ucznia o 
ostatecznej ocenie. 
 
11.Ocena klasyfikacyjna ustalona przez nauczyciela bądź w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest oceną 
ostateczną. 
 
12. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest 
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych 
zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który 
przeprowadzana jest klasyfikacja. 

1.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 
2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

 
13.Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn 
usprawiedliwionych Dyrektor Szkoły z nauczycielem przedmiotu (nauczycielami przedmiotów) wyznacza 
egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego w danym semestrze (roku szkolnym). 
 
14.Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia niesklasyfikowanego z przyczyn 
nieusprawiedliwionych Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku 
lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych (dotyczy przypadków trudnej sytuacji rodzinnej dziecka lub 
zdarzenia losowego, np. pożar, powódź). 
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15.Pisemny wniosek o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego rodzice (prawni opiekunowie) ucznia powinni 
złożyć do Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni od klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
16.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1.  realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki, 
2.  spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą. 

 
17.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.16 pkt 2, nie obejmuje 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie edukacji plastycznej i muzycznej, zajęć komputerowych oraz 
wychowania fizycznego. 
 
18.Uczniowi, o którym mowa w ust.16 pkt 2, nie ustala się oceny zachowania. 
 
19.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z edukacji 
plastycznej, muzycznej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 
zadań praktycznych.  
 
20. (uchylony)  
 
21. (uchylony)  
 
22. (uchylony)  
 
23. (uchylony)  
 
24. (uchylony)  
 
25. (uchylony)  
 
26. (uchylony)  
 
27.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo 
„nieklasyfikowana”. 
 
28. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym 
terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 
 
29. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo 
wyższej.  
 
30.W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 
szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia 
klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału,  po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych 
opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy 
oddziału.  
 
31.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 
wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów)ucznia Rada 
Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 
wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w 
jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 
 



19 

 

32. Tryb odwoławczy od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
1. 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. 

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później 
jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna 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. 

4. W skład komisji wchodzą: 
a) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze, jako 

przewodniczący komisji, 
b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez Dyrektora Szkoły inny nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie, 
d) pedagog, 
e) psycholog, 
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 
g) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik 
głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
33. Tryb odwoławczy od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, języka angielskiego, religii/etyki 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, języka angielskiego bądź religii/etyki  
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych, języka 
angielskiego bądź religii/etyki nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, języka angielskiego 
bądź religii/etyki została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian umiejętności ucznia oraz 
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, języka angielskiego bądź religii/etyki w 
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący 

komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, zajęcia języka angielskiego bądź 

religii/etyki, 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, języka angielskiego bądź 
religii/etyki nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 
ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera:  
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, 
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
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c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 
d) imię i nazwisko ucznia, 
e) zadania sprawdzające, 
f) 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. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 

34. Egzamin poprawkowy  
1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- -
wychowawczych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący 

komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, zajęcia języka angielskiego bądź 

religii/etyki, 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 
zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
c) termin egzaminu poprawkowego, 
d) imię i nazwisko ucznia, 
e) zadania egzaminacyjne, 
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

6. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 22 
Ewaluacja  

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania - I Etap Edukacyjny Klasy I - III 
 
1.Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania - I Etap Edukacyjny Klasy I – III będzie dokonywana na 
koniec roku szkolnego na podstawie: 

1. analizy wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych, 
2. ankiet dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów)uczniów i nauczycieli, 
3. rozmów z uczniami i rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, 
4. dyskusji członków Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Kształcenia Zintegrowanego oraz Rady 

Pedagogicznej  . 
 
2.Na wniosek organów Szkoły można dokonać zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania- I Etap 
Edukacyjny Klasy I – III, które uchwala Rada Pedagogiczna. 
 
3.W przypadku wprowadzenia zmian, raz do roku, sporządza się tekst jednolity Wewnątrzszkolnego Systemu 
Oceniania - I Etap Edukacyjny Klasy I – III. 
 


