
Wewnątrzszkolne zasady oceniania.

§ 81

1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania precyzuje i ujednolica zasady oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów  i sprawdzianów
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej.

2. Zadaniem WZO jest:
1) Diagnozować;
2) Oceniać;
3) Informować;
4) upowszechniać osiągnięcia uczniów;
5) ewaluować programy nauczania;
6) doskonalić organizację;
7) stosować odpowiednie metody pracy.

3. WZO zapewnia uczniom:
1) jasne i upublicznione kryteria oceny;
2) takie same zasady oceniania na wszystkich przedmiotach;
3) możliwość samooceny;
4) rzetelną informację zwrotną;
5) indywidualność oceniania;
6) obiektywizm;
7) wspieranie kreatywności i oryginalności w procesie uczenia się.

4. WZO zapewnia rodzicom:
1) prostotę i jasność systemu;
2) jawność kryteriów oceniania;
3) możliwość częstej informacji zwrotnej o postępach ucznia, trudnościach i

specjalnych uzdolnieniach ucznia.
5. WZO zapewni nauczycielom:

1) różnorodność źródeł informacji o uczniu;
2) łatwość stosowania metod, form i technik oceniania;
3) umożliwienie doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –

wychowawczej.

§ 82.

1. Ocenianie uczniów ma na celu:

1) informowania 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 dalej powinien się uczyć;



3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w

nauce, zachowaniu oraz  szczególnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej;
6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;
7) kształtowanie    u    ucznia    umiejętności    wyboru    wartości    pożądanych

społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;
8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania

2)wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć
dla mniejszości narodowej;

2) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) Ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;

6) Ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;

7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach
ucznia.

6. Nauczyciel zobowiązany jest:
1) Do zapoznania uczniów ze szkolnym systemem oceniania.
2) Przedstawienia kryteriów oceny w sposób zrozumiały, jasny, aby uczeń wiedział

czego się od niego oczekuje.



3) Do stosowania różnorodnych form oceniania zapewniających uczniom otrzymanie
informacji zwrotnej na temat osiąganych wyników tak, aby  uczeń mógł jak
najlepiej zaprezentować wyniki swojego uczenia się.

4) Gromadzenia informacji o złym zachowaniu ucznia w zeszytach.
5) Do umożliwienia uczniom samooceny.
6) Do uwzględnienia różnic pomiędzy poszczególnymi uczniami.
7) Subiektywnej oceny, stosując takie formy oceniania, aby ocena była niezależna od

osoby egzaminatora.
8) Ujawniania oceny uczniowi i rodzicom oraz wskazania kierunku poprawy.

§ 83.

Informowanie rodziców na początku roku

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

1) wymaganiach edukacyjnych   niezbędnych do uzyskania otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych;
4) Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest zapis w dzienniku lekcyjnym.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania oraz o skutkach
ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 84

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych
do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom.

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego



orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego
orzeczenia;

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

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

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o
specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po
ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły
podstawowej.

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność,
posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na
wcześniejszym  etapie edukacyjnym.

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki oraz z
wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie
opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 85

Uzasadnianie oceny i wgląd do prac

1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma

obowiązek przechowywać  cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel
powinien uzasadnić ustaloną ocenę.

4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:



1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez
ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w
przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia
lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć;
5. Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na:

1) przekazaniu uczniowi informacji na temat już zdobytej wiedzy i umiejętności oraz
niedociągnięciach i brakach,

2) wpisaniu notatki do zeszytu ucznia.
6. Nauczyciel uzasadnia ocenę rodzicowi na jego wniosek w bezpośredniej rozmowie.
7. Uzasadnienie powinno nastąpić w formie  indywidualnego spotkania w terminie

najkrótszym po wniesieniu prośby.
8. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego/e-dziennika;
9. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć

edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac
uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze
wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz
udzieleniu wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej
uczyć, aby pokonać trudności.

10. Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych
najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia.

11. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.
12. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępnił

sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale –
obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy
pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i
krótkie jej omówienie z uczniem.

13. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z
nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych.

14. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez
nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:

1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają zgodnie z
harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym;

2) w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych;
3) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców

ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.
15. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną

pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia
sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia.

16. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację
dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą
oceniania ucznia.

17. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego
rodzicom:
1) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej



egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji
dotyczącej oceniania ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektor
szkoły, który należy złożyć w sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach pracy
sekretariatu;

2) dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi
udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej
oceniania ucznia. Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w
obecności dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora szkoły
nauczyciela.

3) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej
egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji
dotyczącej oceniania ucznia odbywa się nie później niż 5 dni roboczych od dnia
złożenia wniosku w sekretariacie szkoły. Termin uzgadnia się z Dyrektorem Szkoły.

§ 86

Ocenianie bieżące

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w
uczeniu się,  poprzez wskazanie,  co uczeń robi  dobrze,  co i  jak wymaga poprawy oraz
jak powinien dalej się uczyć.

2. Ocenianie w klasach I-III polega na gromadzeniu informacji o zachowaniu
i osiągnięciach edukacyjnych ucznia, jak również na sprawdzaniu postępów w nauce,
adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka.

3. W  oddziałach  klas  I-  III  oceny  bieżące  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowych mogą być ocenami opisowymi.

4. Oceny bieżące z religii  wyrażone są skalą ocen przyjętą w danym oddziale klasy.
5. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny

według następującej skali:
1) niedostateczny 0–29 %;
2) dopuszczający 30–49 %;
3) dostateczny 50–74 %;
4) dobry 75 – 90 %;
5) bardzo dobry 91–100%;
6) celujący 91-100% i poprawnie wykonanie zadanie dodatkowe.

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć
artystycznych, muzyki i plastyki 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 systematyczność udziału w
zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury
fizycznej.

7. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla
mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia



specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym
lub znacznym są ocenami opisowymi.

8. Nauczyciele dostarczają uczniowi informacji zwrotnej o jego postępach edukacyjnych
przez stosowanie zasady jawności oceniania:

1) poprawiony i oceniony test sprawdzający, sprawdzian z bieżącego materiału,
wypracowanie literackie podczas lekcji poświęconej omówieniu i poprawie
prac kontrolnych;

2) uczeń ma  prawo  zwrócić się do  nauczyciela  z  prośbą o  uzasadnienie  oceny
pracy kontrolnej, a nauczyciel jest zobowiązany zapoznać ucznia z zasadami
oceny pracy kontrolnej i stosowaną punktacją, a w przypadku wypracować
opatrzyć je krótkim, pisemnym komentarzem;

3) (uchylony)
4) po  wpisaniu  ocen  z  prac  kontrolnych  do  dziennika  lekcyjnego,  zeszytu

przedmiotowego, nauczyciel rozdaje je uczniom, aby przekazali je do wglądu
rodzicom / prawnym opiekunom /, rodzice zobowiązani są podpisać
poprawione i ocenione prace kontrolne swojego dziecka, a po podpisaniu
przez rodziców pisemnej pracy kontrolnej uczeń zwraca ją nauczycielowi,
nauczyciele przechowują poprawione i ocenione prace kontrolne uczniów do
końca danego roku szkolnego;

5) dodatkowo  rodzice  mają wgląd  w  prace  kontrolne  swoich  dzieci  w  czasie
spotkań z nauczycielami w dni otwarte szkoły;

6) poza uczniami i ich rodzicami prawo wglądu w pisemne prace kontrolne mają:
dyrektor, wychowawca klasy i wizytator sprawujący nadzór pedagogiczny nad
szkołą;

7) indywidualną aktywność ucznia podczas lekcji nauczyciel ocenia werbalnie lub
w sposób punktowy;

8) każdy nauczyciel ma prawo ustalić własny sposób i kryteria przyznawania
uczniom punktów za ich indywidualną pracę na lekcji;

9) pracę zespołową / pracę w grupach / uczniów nauczyciel ocenia stopniami
szkolnymi lub w sposób punktowy;

10) nauczyciel zobowiązany jest zapoznać uczniów z zasadami i przyjętą punktacją
oceny grupowej;

11) za pracę w grupie wszyscy uczniowie danego zespołu otrzymują taką samą
ocenę lub liczbę punktów;

12) za brak zaangażowania w pracę grupową nauczyciel może obniżyć uczniowi
ocenę;

13) nauczyciel zobowiązany jest omówić z uczniami cele i wyniki pracy grupowej
oraz uzasadnić wystawione oceny / lub przyznaną liczbę punktów/;

14) braku aktywności ucznia nie ocenia się punktacją ujemną;
15) Nauczyciel  ma  obowiązek   wpisać zielonym  długopisem  ocenę wstępną  z

danego przedmiotu  na 1 miesiąc  przed konferencja klasyfikacyjna. Ocena ta
nie jest wiążąca dla nauczyciela, może ulec zmianie ;

16) Szkoła  ma  obowiązek   poinformować rodziców  pisemnie  o  zagrożeniu  ocena
niedostateczna  rodziców (opiekunów prawnych) na 1 miesiąc przed
konferencją klasyfikacyjną;

17) Na  zwolnieniu  od  rodziców,  jeżeli  ma  samo  opuszczać szkołę przed
zakończeniem lekcji  musi być zawarta formuła  o wzięciu odpowiedzialności



rodzica za drogę dziecka ze szkoły do domu
9. Ustnych odpowiedzi ucznia:

1) przed przystąpieniem do odpowiedzi ustnej uczeń ma prawo znać kategorie /
standardy/ wymagań na poszczególne stopnie szkolne w ujęciu operacyjnym

2) nauczyciel zobowiązany jest skomentować wystawiony uczniowi stopień za
odpowiedź ustną

10. Pisemnych prac domowych – zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń
1) nauczyciel jest zobowiązany wyjaśnić uczniowi cele oraz sposób wykonywania

pisemnej pracy domowej, kryteria oceny pracy domowej ustala indywidualnie
każdy nauczyciel i zapoznaje z nim uczniów, ich rodziców / prawnych
opiekunów / na początku roku szkolnego

11. Szczegółowe wymagania edukacyjne dla danego przedmiotu w oparciu o przyjętą
skalę ocen opracowuje zespół przedmiotowy lub nauczyciel.

12. W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające zarówno ze
specyfiki przedmiotu, indywidualnych koncepcji dydaktycznych danego nauczyciela,
jak i potrzeb danego oddziału, pod warunkiem przestrzegania obowiązujących
przepisów oświatowych.

13. Na zakończenie roku szkolnego poszczególne oceny powinny uwzględniać
następujące osiągnięcia uczniów:

OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIOWSKICH OCENA

Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości

i umiejętności

niedostateczny

Uczeń posiada wiadomości i umiejętności

podstawowe – konieczne

dopuszczający

Uczeń rozumie wiadomości podstawowe

i posiada podstawowe umiejętności

dostateczny

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności

w sytuacjach typowych

dobry

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności

w sytuacjach problemowych

bardzo dobry

Uczeń stosuje wiadomości i umiejętności

wykraczające poza program w sposób twórczy

celujący

14. W ciągu roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do:



1) napisania co najmniej 1 dużej pracy kontrolnej z każdego przedmiotu / z
wyjątkiem j. polskiego i matematyki, gdzie przewiduje się co najmniej 2 prace/

2) w ciągu jednego tygodnia uczeń może mieć maksymalnie dwie prace klasowe w
różnych dniach zapowiadane z jednotygodniowym wyprzedzeniem

3) uczeń ma prawo do uzyskania informacji o dłuższej, pisemnej pracy domowej na
co najmniej 3 dni przed terminem jej wykonania

4) każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny z pisemnej pracy kontrolnej na
zasadach ustalonych na początku roku szkolnego przez nauczycieli przedmiotu.

5) Nauczyciel przedmiotu ma prawo odmówić możliwości poprawy pracy kontrolnej
6) Nauczyciel przedmiotu ma prawo odmówić możliwości pisania pracy kontrolnej

przez ucznia, który w terminie tej pracy miał nieobecność nieusprawiedliwioną

§ 87.

Klasyfikacja śródroczna i roczna

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze)
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku. Termin klasyfikacji

śródrocznej ustalany jest w planie pracy szkoły na bieżący rok szkolny.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli prowadzących

poszczególne zajęcia edukacyjne.
4. Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.

5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych  z  tych  zajęć i  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania,  z  tym  że  w
oddziałach klas I- III w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
z tych zajęć;

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną  z
tych zajęć.

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.
8. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy
programowo  najwyższej;

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
się w oddziale klas programowo niższych;

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo
najwyższej.

9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub



znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

10. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.

11. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

12. W  oddziałach  klas  I-  III  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami
opisowymi.

13. Roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne, począwszy od klas IV, ustala się w stopniach
wg następującej skali:

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

14. Stopnie, o których mowa w ust. 11 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną
oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 11 pkt 6.

15. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia
poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów
kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i
edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem
uzdolnień.

16. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

17. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane
zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu
współorganizowania kształcenia integracyjnego.

18. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo
wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

19. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim
oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych
zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. uczeń, który tytuł
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub
tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych
najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.



§ 88

Ocena klasyfikacyjna zachowania

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia
respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz
obowiązków określonych w statucie szkoły.

2. Ocena klasyfikacyjne śródroczne i roczne zachowania w oddziałach klas I-III są
ocenami opisowymi.

3. Śródroczną i  roczną  ocenę zachowania,  począwszy  od  klasy  czwartej,  ustala  się
według następującej skali:

1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące
podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodnie 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;
6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.

5.Kryteria szczegółowe:
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem
do   naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku

b) na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników
szkoły, uczniów, a także w swoim otoczeniu i prezentuje taką postawę na
wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę

c) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska
d) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami Statutu

Szkoły / patrz: Praca i obowiązek ucznia /
e) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu

przez nauczycieli
f) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia

wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę
g) nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia,  a  tym bardziej  na

kolejne godziny lekcyjne
h) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę

możliwości stwarzanych przez szkołę
i) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów



j) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia
k) nie ulega nałogom / palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków,

środków odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia /
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) wypełnia swoje obowiązki uczniowskie i może być wzorem do
naśladowania dla kolegów w klasie, szkole i środowisku,

b) kulturalnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły, innych
dorosłych oraz kolegów,

c) aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkoły,
d) bierze aktywny udział w lekcjach,
e) przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz najbliższego

otoczenia,
f) nie ulega nałogom i nie namawia do nich swoich kolegów,
g) nie prowokuje kłótni czy bójek i nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad

słabszymi,
h) szanuje mienie szkolne i kolegów,
i) bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych i uroczystościach szkolnych,
j) nie opuszcza zajęć szkolnych i nie spóźnia się na zajęcia, a za ewentualne

nieobecności czy spóźnienia doręcza usprawiedliwienia w terminie
ustalonym przez wychowawcę

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) dobrze spełnia wszystkie szkolne wymagania i jest systematyczny w nauce
b) cechuje go kultura osobista i  kultura zachowania wobec osób dorosłych i

kolegów
c) bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska
d) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków
e) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów
f) przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz najbliższego

otoczenia / czystość, stonowany strój /
g) nie ulega nałogom i nie namawia kolegów do nich
h) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek
i) nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi
j) stara się być punktualny, a nieobecności usprawiedliwiać
k) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą
l) aktywizuje się na lekcjach pod wpływem nauczyciela

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) nie  w  pełni  wywiązuje  się z  obowiązków  ucznia  /  zgodnie  ze  Statutem

Szkoły: Prawa i obowiązki ucznia /
b) nie zawsze okazuje szacunek pracownikom szkoły
c) nie zawsze przestrzega czystości, higieny, estetyki osobistej i otoczenia
d) sporadycznie uchybia zasadom właściwego zachowania się na

uroczystościach i innych imprezach organizowanych przez szkołę
e) nie zawsze pracuje na miarę swoich możliwości i warunków
f) wykazuje niewystarczającą chęć współpracy z wychowawcą
g) sporadycznie zdarza mu się spóźnić na lekcję
h) ma kilka nieusprawiedliwionych nieobecności
i) istnieją pewne zastrzeżenia do jego zachowania i dyscypliny na lekcjach i w



czasie przerw.
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) często nie wywiązuje się z obowiązków ucznia
b) nie okazuje szacunku pracownikom szkoły
c) często nie wykonuje poleceń nauczyciela
d) często zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji / rozmowy, śmiech, gesty /
e) nie szanuje mienia własnego, kolegów i społecznego
f) często  ma  negatywny  wpływ  na  innych,  w  życiu  klasy  pełni  rolę

destrukcyjną
g) kilka razy w semestrze spóźnia się na lekcje bez usprawiedliwienia

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska
b) bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach
c) znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi
d) dewastuje mienie szkolne lub społeczne
e) stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie
f) w semestrze ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności
g) działa w nieformalnych grupach takich jak: bandy młodzieżowe, gangi
h) pozostaje lub może pozostawać pod opieką kuratora lub dozorem

policyjnym
i) nie  wykazuje  poprawy  mimo  zastosowanych  przez  szkołę środków

zaradczych.
8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 89

Informacja o ocenach klasyfikacyjnych

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed
zakończeniem semestru poinformować wychowawców o przewidywanych okresowych i
rocznych ocenach niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować
rodziców o ocenach niedostatecznych oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego,
kilku lub wszystkich przedmiotów w formie pisemnej .

2. Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel



prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują o
przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych a
wychowawca o  przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania:

1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą
w rozmowie bezpośredniej z wpisem do dziennika lekcyjnego;

2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów
poszczególnych oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału z
potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru
informacji pisemnej przez tych rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli w
zebraniu.

3. Rodzice nieobecni w zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego
w szkole zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w
czasie wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za
potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z
zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie z zachowania. W czasie
nieobecności wychowawcy oddziału, informację pisemną rodzice odbierają w
sekretariacie szkoły.

4. Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację o przewidywanych rocznych
ocenach z zajęć edukacyjnych  i przewidywanej rocznej ocenie  z  zachowania na adres
zamieszkania rodziców. Wysyłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego ze
zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców, uznaje
się za odebrany.

§ 90

Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych

 i z zachowania.

1. Uczeń oraz jego rodzic/prawny opiekun, który otrzymał informację o przewidywanych
rocznych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
przewidywanej rocznej ocenie z zachowania i chciałby uzyskać wyższe oceny niż
przewidywane, może zgłosić wniosek w tej sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych
lub wychowawcy w terminie 5 dni od otrzymania informacji.

2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala
termin poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem
realizowanym  w  roku  na  daną ocenę,  o  którą ubiega  się uczeń.  W  poprawie  oceny
rocznej na wniosek ucznia może uczestniczyć wychowawca i rodzic ucznia.

3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla
każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające;



2) termin tych czynności;
3) zadania sprawdzające;
4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;
5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.

5. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych
czynności sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu
dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.

6. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności
przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny z zachowania w oparciu o
argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli
uczących ucznia, opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem
do kryteriów ocen zachowania, w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia
pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów.

7. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego
uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa,
uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy
proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny  zachowania. Dyrektor szkoły jest
przewodniczącym tego zespołu.

8. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o
zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać
przewidywaną ocenę  zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po
analizie przeprowadzonej w ww. zespole.

9. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół,
który zwiera:

1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej
oceny;

2) termin spotkania zespołu;
3) ostateczną ocenę z zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;
4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.

10. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów oraz protokół z
przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w
ww. sprawie.

11. Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką
notatkę potwierdzoną przez ucznia podpisem.

12. Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic ucznia.
13. Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i z zachowania musi nastąpić najpóźniej

na jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

§ 91

 Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych

1. Uczeń lub jego rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami



prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor zgodnie z art. 44 n ustawy o systemie
oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej w części dotyczącej
danego ucznia.

3. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
   przeprowadza ustny i pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną
   ocenę z zajęć edukacyjnych lub  zachowania.
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej

oceny klasyfikacyjnej z zachowania winno odbyć się:
1) zaraz po wpłynięciu wniosku tj. w czerwcu dla uczniów kończących szkołę

podstawową;
2) na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać

świadectwa promocyjne.
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami – prawnymi opiekunami i

uczniem.
7. Termin,  o  którym  mowa  w  ust  6.  nie  może  przekroczyć 5  dni  od  dnia  zgłoszenia

zastrzeżeń.
8. W skład komisji, wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący

takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  z  zachowania:

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

b) wychowawca oddziału,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel  prowadzący zajęcia

edukacyjne  w  danym oddziale,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób
prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same
zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

10. Roczna ocena klasyfikacyjna  z  zachowania ustalona jest w drodze głosowania
członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.

11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:



a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania (pytania) sprawdzające,

f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia;

  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną ocenę  z  zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

13. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu
poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

§ 92.

Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie
otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej.

2. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej i przystępuje w roku
szkolnym, w którym powtarza oddział klasy do egzaminu ósmoklasisty.

3. Uczeń kończy  szkołę podstawową,  jeżeli  uzyskał roczne  oceny  klasyfikacyjne  z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasy ósmej wyższe od
oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w ostatnim roku nauki
szkoły podstawowej z zastrzeżeniem pkt.6.



4. Uczeń może być nieklasyfikowany 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 odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest
klasyfikacja.

5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców – prawnych
opiekunów o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.

7. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego lub jego rodziców – prawnych opiekunów z
powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  może on zdawać egzamin klasyfikacyjny
za zgodą rady pedagogicznej.

8. 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.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny  z  zachowania.

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

11. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie
pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

13. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami – prawnymi opiekunami.
14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

15. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą
lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja w
skład której wchodzą:

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako
przewodniczący komisji;

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych , z których jest
przeprowadzany ten egzamin.

16. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice – prawni opiekunowie ucznia.
17. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub

obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z
których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w
szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;



3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania i ćwiczenia egzaminacyjne;
6) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do  protokołu  dołącza  się pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą informację o  ustnych
odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

19. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w
wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 93

Egzamin poprawkowy

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego
rodziców – prawnych opiekunów.

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

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

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w
ostatnim tygodniu ferii letnich.

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

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący
komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako

członek komisji.
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w

pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie



nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) pytania egzaminacyjne;
6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

8. Do  protokołu  dołącza  się pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą informację o  ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. 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 jednak niż do końca
 września.

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału
klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.

11. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  albo z zajęć z
języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod
warunkiem że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest
ostateczna.

§ 94

Egzamin ósmoklasisty

1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego i obejmuje wiadomości i umiejętności
w niej określone w odniesieniu do wybranych przedmiotów  nauczanych w klasach I–
VIII.  Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

2. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
3. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń

musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik,
jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
5. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów

obowiązkowych, tj.:

- języka polskiego



- matematyki

- języka obcego nowożytnego.

6. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych
nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się
w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

7. Do  30  września  roku  szkolnego,  w  którym  jest  przeprowadzany  egzamin  rodzice
ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z
którego uczeń przystąpi do egzaminu.

8. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka
obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji nie później niż na 3 miesiące przed
terminem egzaminu.

9. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów
obowiązkowych, tj.:

- języka polskiego

- matematyki

- języka obcego nowożytnego

- jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka,
geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

1. Egzamin odbywa się w terminie i wg procedur określonych przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną na podstawie ustawy.

§ 95

Promowanie

1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału
klasy programowo wyższej.

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na
wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada
pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału
klasy I- III. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć
ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na



wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy  I- II do oddziału
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.

4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy
następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna,
uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym.

6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do
średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po
ocenie ze sprawowania.

10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału
klasy.

11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie
szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę
(„religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

12. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się
ocenę ustalona jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.
Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy
zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

13. Uczeń kończy szkołę jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć

edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego;
2) przystąpił do sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej.

14. Uczeń kończy szkołę  z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną
zachowania.

15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do
średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

16. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 13 powtarza ostatni oddział
klasy i przystępuje do sprawdzianu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy
powtarza.

17. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w



ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych z obowiązkowych zajęć albo zajęć z
języka mniejszości narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale
klasy programowo wyższej.

§ 96.

Dokumentacja osiągnięć uczniów

1. Postępy uczniów mogą być odnotowane w:
1) dzienniku lekcyjnym
2) w zeszytach przedmiotowych
3) na kartkach wręczanych rodzicom w czasie zebrań
4) dyplomach

§ 97

Ewaluacja

1. W ciągu roku szkolnego prowadzone będą ankiety wśród uczniów, rodziców, nauczycieli
mające na celu sprawdzenie czy:
1) kryteria są jasno przedstawione, znane uczniom i przestrzegane przez nauczycieli
2) ocenianie uczniów jest systematyczne
3) informuje w jakim kierunku mają iść zmiany zarówno w procesie nauczania jak i

uczenia się
4) w ocenianiu wykorzystywane są różnorodne sposoby zbierania informacji o

osiągnięciach uczniów
5) czy program nauczania jest dostosowany do możliwości dzieci i warunków szkolnych
6) ocena pomaga uczniowi podejmować decyzję dotyczącą jego przyszłości.


