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Wewnątrzszkolny System Oceniania 

Opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 

sierpnia 2017 r. (na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534) w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy szkołach publicznych. 

Ustawa o Systemie Oświaty (DZ.U. z 2016r. poz. 1943.) Statut Szkoły. 

Rozdział 1. 

Cele i zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

§1 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu, postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę 

podstawę. 

3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych polega na monitorowaniu pracy ucznia oraz 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez nich zasad 

współżycia w grupie i norm etycznych. 

§2 

1. Celem wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest: 

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

postępach w tym zakresie, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

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

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

6) udzielanie uczniom pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o 

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

§3 

1. Zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniania to: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizowanego programu nauczania i sposobu sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania, 
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3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej 

oceny zachowania według skali i w formach przyjętych w szkołach, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach w nauce. 

Rozdział 2. 

Ogólne zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

§4 

1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe oraz specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania, nauczyciel dostosowuje wymagania do ich 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, na podstawie 

tego orzeczenia. 

3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej wydawana jest na wniosek. Wniosek 

kieruje nauczyciel lub specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej prowadzący zajęcia z uczniem w szkole i po 

uzyskaniu zgody rodziców lub na wniosek rodziców. Wniosek wraz z uzasadnieniem 

składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, przekazuje go wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej 

do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i 

informuje o tym rodziców. 

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 realizacji zajęć wychowania fizycznego lub 

informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres 

zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z 

afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu 

edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z 

nauki tego języka obcego nowożytnego. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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7. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i kryteriach oceniania zachowania, 

2) trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania, 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny zachowania. 

8. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. \ 

9. Klasyfikacja śródroczna i roczna przeprowadzana jest co najmniej trzy dni przed 

zakończeniem semestru lub roku szkolnego. 

10. Sprawdzone i ocenione kontrolne prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na 

zajęciach edukacyjnych, a jego rodzice (prawni opiekunowie) na zebraniach 

klasowych według potrzeb. 

11. Na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w formie pisemnej (art. 44e ust.4 U.SO). 

Rozdział 3 

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego. 

§5 

1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

2. 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. 

3. W ocenianiu stosuje się elementy oceniania kształtującego: 

1) Informacja zwrotna 

2) Wymagania na sprawdzian (nacobezu) 

4. Skala stopni szkolnych: 

1) W klasach I-III obowiązuje na zakończenie semestru i roku szkolnego ocena 

opisowa, 

2) Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych powinna 

uwzględniać poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do odpowiednich wymagań i efektów kształcenia dla 

danego etapu edukacyjnego oraz wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień. 

3) W ocenianiu bieżącym w klasach I -III stosuje się skalę cyfrową i słowną: 

Osiągane wyniki na kartach indywidualnej pracy ucznia, w zeszytach ćwiczeń 

mierzone będą w następujący sposób z użyciem wymienionych zwrotów: 

Brawo! Świetnie! Gratuluję! Wspaniałe - Świetne wyniki w nauce.  Bardzo 

dobrze. Robisz bardzo duże postępy. Osiągasz bardzo dobre wyniki. Dobre 

wyniki w nauce. Zastanów się czy nie można lepiej. Dobrze. Myślę, że stać Cię na 

więcej. Uważaj - sukces tuż, tuż. Osiągasz wyniki wystarczające. Musisz postarać 
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się o zwiększenie liczby punktów. Musisz popracować nad …, nie umiesz …, 

pracuj wytrwale. Niestety osiągasz wyniki słabe. Myślę jednak, że stać Cię na 

osiągnięcie lepszych wyników. Bardzo słabo. Potrzebujesz pomocy. 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KLASACH I –III 

Na koniec roku szkolnego uczeń kl. I - III otrzymuje nagrodę książkową jeżeli: 

- pracował systematycznie przez cały rok, 

- robił postępy w zakresie: 

• czytania, 

• wypowiadania się, 

• pisania, 

• dostrzegania i rozumienia zjawisk przyrodniczych, 

• posługiwania się liczbami i działaniami matematycznymi, 

- stosowania techniki pracy plastycznej i technicznej, 

- umiejętności i sprawności ruchowej oraz muzycznej 

- spełnia wszystkie kryteria zachowania ucznia. 

- stosowania techniki pracy plastycznej i technicznej, 

- umiejętności i sprawności ruchowej oraz muzycznej 

- spełnia wszystkie kryteria zachowania ucznia (uwagi (dwie i więcej) o 

niestosownym zachowaniu się ucznia, wpisane do zeszytu pochwał i uwag 

odbierają możliwość wyróżnienia na zakończenie roku szkolnego 

Średnia wszystkich ocen minimum 4,75 (przy zróżnicowanej wadze ocen) 

Uczeń z j. angielskiego i religii również musi otrzymać ocenę bardzo dobrą lub celującą. 

Decyzję ostateczną podejmuje wychowawca. 

1. W klasach I-VIII w ocenianiu bieżącym i klasyfikacyjnym stosuje się skalę słowną i 

cyfrową: 

celujący 6  cel 

bardzo dobry 5  bdb 

dobry 4  db 

dostateczny 3  dst 

dopuszczający 2  dop 

niedostateczny  1  ndst 
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2. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów w ocenianiu bieżącym. 

W klasach IV -VIII w ocenianiu bieżącym i klasyfikacyjnym dokonywanym przez: 

testy, sprawdziany pisemne, testy sprawnościowe stosuje się obok skali słownej i 

cyfrowej ujednoliconą skalę procentową: 

tabela l: (dla uczniów którzy, nie mają trudności w nauce) 

100%-98%  cel 

97%- 88%  bdb 

87% - 74%  db 

73% - 51%  dst 

50% - 36%  dop 

35% i mniej  ndst 

tabela II: (dla uczniów posiadających orzeczenie z poradni psychologiczno-

pedagogicznej o realizowaniu programu szkoły specjalnej) 

100% - 97%  cel 

96%- 80%  bdb 

79% - 60%  db 

59% - 40%  dst 

39% - 25%  dop 

24% i mniej  ndst 

Waga dla ocen w klasach IV-VIII: 

umiejętność waga umiejętność waga 

Konkursy przedmiotowe 6 odpowiedź ustna, 3 

Zawody sportowe 6 projekty, zadania dodatkowe, 2 

kartkówka 3 aktywność 2 

Prace klasowe 5 Zadania domowe 2 

sprawdzian 4 Prowadzenie zeszytu ćwiczeń 1 

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

4. Oceny są informacją o efektywności procesu uczenia się, wkładzie uczniów w pracę 

nad własnym rozwojem i postępach uczniów. 

5. Ocenianie powinno być systematyczne, zaplanowane w czasie, przeprowadzane w 

różnych formach, a w szczególności uwzględniać zdolności, możliwości intelektualne 

i psychofizyczne uczniów. 

6. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 

7. Ustala się następującą ilość ocen w ciągu każdego semestru dla zajęć edukacyjnych 

realizowanych w wymiarze tygodniowym; 

-1h tygodniowo min.3 oceny 

-2h tygodniowo min.4 oceny 

-3h i więcej tygodniowo min.5 ocen 
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w tym co najmniej 1 ocena z pracy pisemnej. 

8. Oceny z zajęć edukacyjnych uczeń otrzymuje wyłącznie za wiadomości i zdobyte 

umiejętności. 

9. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę 

- ilość i jakość wiadomości, 

- możliwości psychofizyczne uczniów, 

- stosunek do przedmiotu, 

- pilność i systematyczność. 

10. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny z zajęć praktycznych bierze się pod 

uwagę: opanowanie techniki wykonywanych czynności, 

- ilość wykonywanych prac (co najmniej połowa prac przewidzianych w 

programie nauczania w ciągu semestru), 

- samodzielność w pracy, 

- dokładność i estetyka wykonania, 

- czas i tempo pracy. 

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki 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. W przypadku 

gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru 

przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący 

zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną 

ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te 

zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela 

prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia. 

12. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z 

danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

13. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć najwyższą pozytywną roczną ocenę 

klasyfikacyjną. 

- Oceny dzielimy na: - bieżące cząstkowe, śródroczne i roczne 

14. Oceny ustala się w stopniach według skali: 

- celujący 6 (cel) 

- bardzo dobry 5 (bdb) 

- dobry 4 (db) 

- dostateczny 3 (dst) 

- dopuszczający 2 (dop) 

- niedostateczy 1 (ndst) 
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15. Ocenę bieżącą uczeń otrzymuje z odpowiedzi ustnych 

- kartkówki (z 2 ostatnich tematów) 

- prace klasowe 

- aktywność 

- pracę na lekcji 

- prace domowe 

- zeszyt ucznia, ćwiczenia 

- projekty 

16. Prace klasowe nauczyciele zapowiadają przynajmniej 1 tydzień przed ich terminem, 

- podając zakres materiału (nacobezu) i zaznaczają ten fakt w i-dzienniku. 

17. W ciągu tygodnia mogą być maksymalnie 3 prace klasowe, w tym tylko 1 w ciągu 

dnia. 

18. Prace pisemne winny być poprawione w ciągu 2 tygodni. 

19. Uczeń, który nie napisał pracy pisemnej winien napisać ją w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. W przypadku nie napisania pracy uczeń otrzymuje 0 punktów, a w 

dzienniku zapisuje się nb. 

20. Przy wystawieniu oceny końcoworocznej, ocena z pierwszego semestru ma 

najwyższą wagę. 

Uczeń, który nie wykonał na zajęciach praktycznych ćwiczeń lub pracy i 

przewidzianych programem nauczania winien wykonać je w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. Jeżeli jej nie wykona może otrzymać ocenę niedostateczną. 

21. Ustala się, że w przypadku, kiedy nauczyciel wystawia ocenę klasyfikacyjną lub 

końcoworoczną za pomocą średniej ważonej - uczeń otrzymuje ocenę wyższą gdy 

średnia jest równa lub przekracza 0,75. 

§6 

1. Wprowadza się następujące zasady informowania uczniów o otrzymanych ocenach: 

1) uczeń winien być poinformowany o każdej uzyskanej ocenie z odpowiedzi, pracy 

domowej, za aktywność lub inne osiągnięcia, 

2) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne wraz z kryteriami ich oceniania 

uczeń otrzymuje do wglądu na zajęciach edukacyjnych, a jego rodzice (prawni 

opiekunowie) na zebraniach klasowych (według potrzeb), 

3) przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

powiadamiają uczniów, a wychowawca ich rodziców (prawnych opiekunów) o 

wszystkich przewidywanych ocenach w formie pisemnej (za potwierdzeniem 

otrzymania informacji) miesiąc przed ich wystawieniem, 

4) na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

powiadamiają ucznia o przewidywanej semestralnej i rocznej ocenie z 

prowadzonych zajęć edukacyjnych, wpisując ocenę do dziennik, 

5) wychowawca klasy na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej informuje uczniów o uzyskanej przez nich ocenie zachowania. 

6) Na trzy dni przed śródroczną i roczną klasyfikacją wszystkie oceny winny być 

Wpisane w i-dzienniku. 
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7) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciele biorą pod uwagę 

wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywanie się z obowiązków oraz 

zaangażowanie w czasie zajęć. 

8) Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

w formie pisemnej uzasadnia ustaloną ocenę. 

Rozdział 4 

Kryteria oceniania zachowania 

§7 

1. Ocena zachowania ucznia ma charakter całościowy i obejmuje wszystkie pozytywne 

oraz negatywne przejawy postępowania ucznia. 

 

2. KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA KLASY IV-VIII 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN 

ZACHOWANIE WZOROWE 

Stosunek do obowiązków szkolnych: 

uczeń osiąga wysokie wyniki nauczania w stosunku do swoich możliwości, 

sumiennie przygotowuje się do lekcji, sumiennie wykonuje polecenia 

nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych 

dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać, zgodnie ze 

swoimi możliwościami i predyspozycjami bierze udział w konkursach, zawodach, 

imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie 

uczestniczy w ich organizowaniu, pilnie uważa na lekcjach, nie przeszkadza, 

wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki, nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez 

ważnego powodu, nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych, nie ma 

żadnych celowych spóźnień. jego telefon komórkowy i inne urządzenia 

elektroniczne są w szkole nieaktywne. 

Kultura osobista: 

nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa, jest tolerancyjny, 

szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób, wzorowo 

zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą, nie łamie zasad 

obowiązujących w szkole (wychodzenie na przerwy), ma stosowny uczniowski 

wygląd zewnętrzny, strój szkolny dopasowuje do okoliczności, dba o estetykę 

swojego wyglądu i higienę osobistą, z własnej inicjatywy sprząta swoje otoczenie. 

Zachowania społeczne: 

potrafi współpracować w grupie rówieśniczej, jest uczynny, chętnie pomaga 

innym, jest uczynny , chętnie pomaga innym, dba o wygląd klasy i najbliższego 

otoczenia, jest zaangażowany w życie klasy, szanuje mienie własne, innych osób i 

społeczne, nie wykazuje przejawów agresji, nie podejmuje i nie prowokuje 

zaczepek oraz utarczek słownych, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz 

innych osób, zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki, wykazuje 

inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska 

lokalnego, postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i 

tradycje szkoły. 

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby: 
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w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje, sam 

dostrzega, właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia, jest wzorem dla 

innych, nie ulega namowom, naciskom, broni własnego zdania, nie daje się 

sprowokować, rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach 

szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie, respektuje zasady 

współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,  

nie ulega nałogom. 

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE 

Stosunek do obowiązków szkolnych: 

osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości, jest 

przygotowany do lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się 

wykonywania dodatkowych zadań na prośbę nauczyciela, zgodnie ze swoimi 

możliwościami i predyspozycjami bierze udział w konkursach, zawodach, 

imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie 

uczestniczy w ich organizowaniu, pilnie uważa na lekcjach, nie ma godzin 

nieusprawiedliwionych, nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu, nie 

ma żadnych celowych spóźnień, 

Kultura osobista: 

nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe, jest miły i uprzejmy 

we wszystkich kontaktach interpersonalnych, zachowanie na lekcjach, podczas 

przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń, ma stosowny uczniowski wygląd 

zewnętrzny, dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą, jego telefon 

komórkowy i inne urządzenia elektroniczne są w szkole nieaktywne. 

Zachowania społeczne: 

potrafi współpracować w grupie rówieśniczej, jest uczynny, w razie potrzeby 

pomaga innym, bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, 

inne zobowiązania), szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, nie 

wykazuje agresji, angażuje się w życie klasy, dba o wygląd klasy i najbliższego 

otoczenia, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, postępuje zgodnie z 

dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły. 

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby: 

zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią, nie ulega namowom, naciskom, 

broni własnego zdania, nie daje się sprowokować, właściwie reaguje na własne 

błędy i potknięcia, zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i 

zainteresowania, po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim 

zachowaniu, respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy 

etyczne wobec siebie i innych, nie ulega nałogom. 

ZACHOWANIE DOBRE 

Stosunek do obowiązków szkolnych: 

osiąga wyniki nauczania adekwatne do swoich możliwości, jest przygotowany do 

lekcji, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela, 

uważa na lekcjach, po zwróceniu uwagi poprawia zachowanie, wywiązuje się ze 

swoich obowiązków szkolnych, nie ma godzin nieusprawiedliwionych, może 

sporadycznie w semestrze spóźnić się na lekcje. 

Kultura osobista: 
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zachowuje się odpowiednio do sytuacji, nie ma uwag za niewłaściwe zachowanie 

podczas imprez szkolnych, nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty 

grzecznościowe, ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny, dba o estetykę 

swojego wyglądu i higienę osobistą, jego telefon komórkowy i inne urządzenia 

elektroniczne są w szkole nieaktywne. 

Zachowania społeczne: 

respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne 

wobec siebie i innych, zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie 

budzi poważnych zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora 

szkoły), wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, angażuje się w życie 

klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela, dba o wygląd 

klasy i najbliższego otoczenia, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża 

innych, nie przejawia agresji, szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, dba 

o honor i tradycje szkoły. 

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby: 

systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania i 

uzdolnienia, stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a 

uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi, nie ulega nałogom. 

ZACHOWANIE POPRAWNE 

Uczeń otrzymuje ocenę poprawną jeśli dotyczy go większość z niżej podanych 

zachowań. 

Stosunek do obowiązków szkolnych: 

nie wykorzystuje całego swojego potencjału w nauce, motywowany sporadycznie 

podejmuje dodatkowe działania, wykonuje polecenia nauczyciela, zdarza mu się 

nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, podręcznika itp.), pozytywnie 

reaguje na uwagi nauczyciela, ma do 6 godzin nieusprawiedliwionych, może mieć 

5-6 celowych spóźnień na lekcje. 

Kultura osobista: 

wykazuje elementarną kulturę osobistą, jeśli jego zachowanie podczas imprez 

szkolnych bywa niewłaściwe po zwróceniu uwagi poprawia się, nie używa 

wulgaryzmów, dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nosi odpowiedni strój 

szkolny, zawsze ma strój uroczysty, jego telefon komórkowy i inne urządzenia 

elektroniczne są w szkole nieaktywne.  

Zachowania społeczne: 

nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia, nie ma uwag dotyczących 

agresywnego zachowania, dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych, 

szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, sporadycznie podejmuje 

działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela, wykonuje powierzone mu 

obowiązki lub zobowiązania. 

Zaangażowanie ucznia, poszanowanie i rozwój własnej osoby: 

jest biernym uczestnikiem życia szkolnego, uchybienia w zachowaniu ucznia nie 

wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty, nie ulega 

nałogom. 

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE 
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Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią jeśli dotyczy go większość z niżej 

podanych zachowań. 

Stosunek do obowiązków szkolnych: 

ma lekceważący stosunek do nauki, nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela, 

zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela, nie jest zainteresowany 

życiem klasy i szkoły, zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania), ma 

powyżej 6 celowych spóźnień na lekcje, ma do 15 godzin nieusprawiedliwionych. 

Kultura osobista: 

przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, 

otoczenia, używa wulgarnych słów, nie dba o higienę osobistą i estetyczny 

wygląd, nie nosi stosownego ubioru szkolnego. 

Zachowania społeczne: 

nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela, w 

życiu klasy pełni rolę destrukcyjną, zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub 

uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.), nie szanuje 

mienia własnego, kolegów, społecznego, niszczy mienie innych osób i społeczne,  

stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych, kłamie, oszukuje, ma 

negatywny wpływ na innych, celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i 

innych, szkoła otrzymuje informacje na temat ucznia od kuratora sądowego, z 

komendy policji lub straży miejskiej. 

Zaangażowanie, własny rozwój, poszanowanie swojej osoby: 

nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę, nie dba o godność osobistą, 

brak u niego poczucia winy i skruchy, często wymagana jest interwencja 

wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki 

zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę, 

próbuje szkodliwych używek. 

ZACHOWANIE NAGANNE 

Uczeń otrzymuje ocenę naganną jeśli dotyczy go większość z niżej podanych 

zachowań. 

Stosunek do obowiązków szkolnych: 

ma rażąco lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, jest 

nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany, nie reaguje na uwagi nauczyciela 

dotyczące jego wiedzy i zachowania, ma powyżej 10 celowych spóźnień na 

lekcje, bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych, w 

ciągu semestru ma powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych lub ponad 2 

godziny w przypadku przedmiotu odbywającego się raz w tygodniu. 

Kultura osobista: 

nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej, nagminnie używa 

wulgarnych słów i gestów, demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, 

odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów itp.), 

wygląda nieestetycznie, jest brudny, lub też odzież ma wyzywającą. 

Zachowania społeczne: 

uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania 

ich przebiegu (gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z 

wymogami sytuacji,) prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, 
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zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów itp., celowo nie zachowuje się 

stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla otoczenia, 

kłamie, oszukuje, jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach 

międzyludzkich, jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, 

zastraszanie, poniżanie godności innych, pobicia, bójki, kopanie, uszkodzenie 

ciała itp.), komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów, odmawia wykonania 

obowiązków na rzecz społeczności szkolnej, destrukcyjnie wpływa na 

społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych, celowo niszczy mienie 

kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, 

itp.), szkoła otrzymuje informacje na temat ucznia od kuratora sadowego, z 

komendy policji lub straży miejskiej, swoim zachowaniem naraża siebie i innych 

na niebezpieczeństwo, demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania 

do nieodpowiednich zachowań, przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, 

przedmioty, substancje. 

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby: 

nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę, brak u niego poczucia winy 

i skruchy, nie dba o własne zdrowie i godność osobistą, stosowane wobec ucznia 

środki zaradcze nie przynoszą rezultatów, ulega nałogom. 

Na terenie szkoły uczeń jest zobowiązany do przebywania w stosownym stroju. 

1. Poprzez „stosowny strój ucznia” rozumie się strój schludny, czysty, estetyczny, nie 

wyzywający. 

a) strój galowy dziewczynki: 

biała bluzka, granatowa (nie jeans) lub czarna spódnica, granatowe lub czarne 

spodnie (nie leginsy, nie jeansy), 

b) strój galowy chłopcy: 

biała koszula, granatowe (nie jeansy) lub czarne spodnie; 

2. brak jakichkolwiek tatuaży; 

3. małe kolczyki dopuszczalne są tylko w uszach (dotyczy dziewczynek); 

4. zdejmowanie nakrycia głowy (czapka, kaptur) na terenie szkoły; 

5. podczas lekcji wychowania fizycznego nie można mieć żadnych przypinanych ozdób, 

biżuterii (w tym: łańcuszków, bransoletek, pierścionków, zegarków, itp.} 

6. nie dopuszcza się: 

- spódnic i spodenek o długości powyżej połowy uda 

- koszulek na cienkich ramiączkach 

- ubrań niezakrywających bielizny; 

- emblematów i napisów sugerujących przynależność do subkultur oraz 

jaskrawych, błyszczących aplikacji i wzorów; 

- farbowania włosów, awangardowych fryzur (jeżeli chłopiec posiada długie 

włosy, na terenie szkoły są one spięte w „kucyk’ 

- makijażu, kolorowych paznokci; 

- ekstrawaganckiej biżuterii; 

- podczas zabaw szkolnych „wyzywającego makijażu” i roznegliżowanych 

strojów. 
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Poprzez „spóźnienie celowe” rozumie się spóźnienie śródlekcyjne z winy ucznia. 

UWAGA. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest usprawiedliwiać spóźnienia ucznia 

na pierwszą godzinę lekcyjną na takiej samej zasadzie jak usprawiedliwienia 

nieobecności w szkole. Rodzic (prawny opiekun)ma obowiązek poinformować 

wychowawcę o dłuższej nieobecności dziecka w szkole niż 7 dni. Rodzic (prawny 

opiekun) usprawiedliwia nieobecność ucznia w ciągu nie przekraczalnych 7 dni od 

przyjścia dziecka do szkoły. 

1. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o kryteriach i zasadach systemu oceniania zachowania oraz o 

warunkach w trybie uzyskania wyższej niż uzyskana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, a także o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny zachowania. 

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

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

uzasadnia ocenę w formie pisemnej. 

4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według skali: 

- wzorowa 

- bardzo dobra 

- dobra 

- poprawna 

- nieodpowiednia 

- naganna. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: a) ocenę klasyfikacyjną zajęć 

edukacyjnych 

b) promocję do klasy programowo wyższej albo ukończenie szkoły. 

6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę zachowania. 

7. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 

programowo najwyższej nie kończy szkoły. 

8. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej zatwierdzającej 

wyniki klasyfikacji, wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

przewidywanej nagannej ocenie zachowania. Zawiadomienie ma formę pisemną, 

potwierdzoną podpisem rodziców (prawnych opiekunów) lub listu poleconego. 

Tryb ustalania i wystawiania oceny zachowania 

1. Na trzy dni przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego wychowawca ustala 

ocenę zachowania biorąc pod uwagę: 

a) opinię wszystkich nauczycieli, zwłaszcza uczących w tej klasie 

b) opinię zespołu klasowego 

c) opinię samego ucznia. 
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2. Uczniowi objętemu nauczaniem indywidualnym śródroczna i roczną ocenę 

zachowania ustala wychowawca w porozumieniu z uczącymi go nauczycielami 

według ww. zasad. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z 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 lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej . 

4. Zachowanie ucznia poza szkołą oraz w czasie wyjść do kina, teatru lub w czasie 

wycieczek szkolnych ma wpływ na ocenę zachowania ucznia. 

5. O przewidywanej ocenie śródrocznej lub rocznej uczeń musi być poinformowany na 

3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

6. Wystawiona przez wychowawcę ocena zachowania jest ostateczna, jeżeli została 

ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania. 

§9 

1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do odwołania się od ustalonej 

rocznej oceny zachowania, jeżeli uważają, że nie została zachowana procedura 

wystawiania tej oceny. 

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają umotywowane odwołanie od 

oceny do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

3. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni od daty złożenia dokumentu. Jeżeli, 

procedury nie zostały zachowane, Dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną 

ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku 

braku większości decyduje głos przewodniczącego komisji. Głosowanie odbywa się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Ustalona przez komisję ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

W skład komisji wchodzą: 

- Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w szkole jako 

przewodniczący komisji 

- wychowawca, 

- wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

- pedagog, 

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

- przedstawiciel Rady Rodziców. 

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 
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Rozdział 5. 

Klasyfikacja i egzaminy klasyfikacyjne 

§ 10 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. Klasyfikacje śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku 

szkolnego w terminie określonym w statucie szkoły. 

2. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w 

klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym. oraz 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo 

niższych w szkole danego typu, oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 

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

zachowania. 

4. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 

1) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

2) Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły 

5. Dla ucznia, u którego z przyczyn usprawiedliwionych, w wyniku klasyfikacji 

śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub 

utrudni kontynuowanie nauki, szkoła w miarę możliwości, stwarza szansę 

uzupełnienia braków. 

6. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności, dyrekcja szkoły, na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów), organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i 

uzyskanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

7. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę 

czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

8. Uczeń, aby uzyskać ocenę klasyfikacyjną z poszczególnych zajęć edukacyjnych, nie 

może przekroczyć 50% nieobecności nieusprawiedliwionej na tych zajęciach. 

9. Uczeń, nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny ze wszystkich zajęć edukacyjnych, z których nie uzyskał 

śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej za zgodą Rady Pedagogicznej. 

10. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzaminy klasyfikacyjne ucznia, który z 

przyczyn nieusprawiedliwionych nie uzyskał śródrocznych ocen klasyfikacyjnych ze 

wszystkich zajęć edukacyjnych. 

11. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia, 

nieklasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych, który nie uzyskał rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, maksymalnie z dwóch zajęć edukacyjnych. 
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12. Uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają wniosek o egzamin 

klasyfikacyjny w formie pisemnej do 6 dni po posiedzeniu Rady Pedagogicznej typu 

klasyfikacyjnego. 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, techniki i informatyki i wychowania fizycznego, ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

14. Terminy egzaminu klasyfikacyjnego: 

a) 2 tygodnie po zakończeniu ferii zimowych w przypadku nieklasyfikowania na 

pierwszy semestr, 

b) Nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczne-wychowawczych, w przypadku nieklasyfikowania na koniec roku 

szkolnego 

15. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem lub jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego 

rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów 

klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

16. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

17. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice (prawni opiekunowie) 

ucznia w charakterze obserwatorów. 

18. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli 

b) datę egzaminu 

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne 

d) wynik egzaminu oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach 

ustnych, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć praktycznych, zwięzły opis 

wykonanych ćwiczeń praktycznych. Protokół jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia.  

19. W dokumentacji szkolnej przebiegu nauczania uczniowi nieklasyfikowanemu zamiast 

20. oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

oceną roczna jest ostateczna chyba, że została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawą dotyczącymi trybu jej ustalania. 

21. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena z zajęć edukacyjnych, może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

22. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn 

usprawiedliwionych, zobowiązany jest do przedłożenia zwolnienia lekarskiego lub 

innego dokumentu potwierdzającego usprawiedliwioną nieobecność. W takiej 

sytuacji Dyrektor szkoły wyznacza kolejny termin egzaminu klasyfikacyjnego. 

23. Uczeń. który nie przystąpił do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn 

nieusprawiedliwionych pozostaje nieklasyfikowany nie uzyskuje promocji i powtarza 

klasę. 
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24. Uczeń klasy programowo najwyższej w szkole, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

jest nieklasyfikowany, nie może zdawać egzaminu klasyfikacyjnego. 

25. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej nie był klasyfikowany i nie zdał 

egzaminu klasyfikacyjnego lub uzyskał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych obowiązany jest do poprawienia tych ocen. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od 

oceny niedostatecznej. 

27. Promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który w 

wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 

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

28. Wyniki klasyfikacji końcowej to roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych. 

29. Uczeń, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, ma 

wliczane do średniej ocen także roczną ocenę klasyfikacyjną uzyskaną z tych zajęć. 

30. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki do średniej ocen wlicza 

się ocenę ustaloną 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. 

31. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny 

klasyfikacyjne ze wszystkich zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z 

zastrzeżeniem § 8 ust.28 i 29. 

32. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym uzyskuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego 

programu nauczania, uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej, z 

zastrzeżeniem § 8 ust.28 i 29. 

33. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę zachowania. 

34. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy wyższej, a uczeń klasy programowo 

najwyższej nie kończy szkoły. 

Rozdział 6. 

Procedury uzyskania wyższej od ustalonej oceny klasyfikacyjnej. 

§ 11 

1. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania 

może zostać zmieniona tylko wtedy, jeżeli została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu jej ustalania. 

2. Uczeń lub jego rodzice(prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

szkoły, jeżeli uważają, że procedury nie zostały zachowane. 

3. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od dnia 

zakończenia zajęć w danym roku szkolnym. 
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4. Jeżeli stwierdzono, że ocena z zajęć edukacyjnych nie została ustalona zgodnie z 

przepisami prawa, Dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej, ustnej lub ćwiczeń 

praktycznych. 

5. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania może zmienić komisja w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 

6. Sprawdzian wymieniony w ust. 4 oraz posiedzenie komisji wymienionej w ust. 5 

odbywa się w terminie egzaminów klasyfikacyjnych § 11 ust. 11 i jest uzgodniony z 

uczniem lub jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

7. W skład komisji wymienionej w ust. 4 wchodzą: 

- Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze jako 

przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne. 

8. Nauczyciel, prowadzący zajęcia w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być 

zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub prośbę innych osób. 

Wówczas Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia, z 

tym, że powołanie nauczyciela z innej placówki następuje w porozumieniu z 

dyrektorem innej szkoły. 

9. Ocena roczna z zajęć edukacyjnych ustalona przez komisję nie może być niższa od 

wcześniej ustalonej oceny i jest ostateczna. 

10. Ocena roczna zachowania ustalona przez komisję nie może być niższa od wcześniej 

ustalonej i jest ostateczna. 

11. Z prac komisji sporządza się protokół, który jest załącznikiem do arkusza ocen i 

powinien zawierać: 

1) w przypadku rocznej oceny z zajęć edukacyjnych: a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania, pytania sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

2) w przypadku rocznej oceny zachowania: a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, c) wynik głosowania, 

d)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

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

odpowiedziach, oraz opis wykonanych ćwiczeń lub zadań praktycznych. 

13. Uczniowi, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, Dyrektor szkoły wyznacza nowy termin. 

Rozdział 7. 

Egzamin poprawkowy 

§ 12 
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1. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Począwszy od klasy lV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 44zb, z: 

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego 

-może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

3. Rada Pedagogiczna może w szczególnej sytuacji wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych oraz na egzamin klasyfikacyjny ucznia 

nieklasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych, z dwóch innych zajęć 

edukacyjnych. 

4. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu 

poprawkowego po wcześniejszym zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem informatyki, muzyki, 

plastyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń 

praktycznych. 

6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu 

ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminator, 

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

komisji. 

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust.7 pkt2, w wyjątkowych przypadkach może być 

zwolniony z pracy w komisji na swoją prośbę lub prośbę innych osób. Dyrektor 

szkoły powołuje wówczas jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który jest załącznikiem do 

arkusza ocen ucznia, zawierający: 

a) skład komisji; 

b)  termin egzaminu; 

c)  pytania egzaminacyjne; 

d)  wynik egzaminu poprawkowego i uzyskaną ocenę. 

Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia, zwięzłą informację o odpowiedziach 

ustnych i ćwiczeniach oraz opis wykonanych zadań praktycznych. 

10. Uczniowi, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu, 

Dyrektor szkoły, po przedłożeniu zaświadczeń lekarskiego lub innego równie 

ważnego (np. wezwanie do sądu lub zgon w rodzinie) wyznacza termin dodatkowy 

nie później niż do końca września. 
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11. Ocena roczna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczne. 

12. Ocena z egzaminu może zostać zmieniona, jezeli uczeń jego rodzice (prawni 

opiekunowie) złożą zastrzeżenia, że nie zostały zachowane przepisy prawa dotyczące 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

13. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. 

Rozdział 8. 

Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów 

Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy 

§l3 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia 

2) zachowanie ucznia 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

określonych w indywidualnym programie nauczania. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę i innych 

nauczycieli stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego oraz 

wywiązywania się z obowiązków ucznia. 

4. Ocenianie ma na celu: 

- informowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, stopniu 

opanowania wiadomości, umiejętności i sprawności psychofizycznej, 

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, umożliwienie 

nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

§14 

1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się, co najmniej raz w ciągu roku szkolnego. 

2. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, 

określonych W szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem opracowanego dla 

niego indywidualnego programu nauczania oraz ustaleniu opisowej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i opisowej oceny zachowania. 

3. 1 najniższy, a 6 najwyższy poziom zdobytych wiadomości, umiejętności oraz 

sprawności psychofizycznej . 

4. Ucznia promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę 

kształcenia tego ucznia, po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów). 

5. Dla uczniów niepełnosprawnych można wydłużyć okres nauki na każdym etapie 

edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin 

zajęć edukacyjnych. Wydłużenie etapu edukacyjnego nie jest tożsame z 

powtarzaniem klasy. Decyzję o wydłużeniu etapu edukacji podejmuje uchwałą Rada 

Pedagogiczna. 

6. O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia na zakończenie klasy programowo 

najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę jego kształcenia, w 

porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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7. Oceny zachowania stanowią integralną część oceny poziomu funkcjonowania ucznia i 

odnoszą się głównie do: 

- przestrzegania ogólnie przyjętych norm współżycia, 

- radzenia sobie w różnych sytuacji ach życiowych i pełnienia ról społecznych; 

- umiejętności komunikacji z otoczeniem, 

- zaspokajania własnych potrzeb i samodzielności życiowej. 

8. Śródroczną i roczną opisową ocenę zachowania ustala wychowawca klasy i jest ona 

ostateczna po uwzględnieniu kryteriów określonych Regulaminie Zachowania oraz 

Opinii wszystkich nauczycieli uczących ucznia. 

9. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności : 

- funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

- indywidualne możliwości ucznia oraz zaburzenia w zachowaniu wynikające z 

uszkodzenia centralnego układu nerwowego, 

- sytuację rodzinną ucznia. 

10. Oceniając ucznia należy wziąć pod uwagę również jego cechy, takie jak : 

samodzielność, zaradność, inicjatywę, nieśmiałość, niezaradność i zdolności 

przywódcze. 

11. Ocena zachowania ustalana jest w oparciu o następujące aspekty: 

- aktywność w czasie zajęć, 

- przygotowanie do zajęć, 

- przestrzeganie zasad szkolnych, 

- stosowanie się do poleceń nauczyciela, 

- kultura osobista ucznia, 

- współpraca w zespole klasowym, 

- poszanowanie własności osobistej i społecznej, 

- dbanie o estetykę i czystość wokół siebie, 

- frekwencja szkolne i punktualność, 

- udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

12. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym również ocenie zachowania ustalonej 

zgodnie z Regulaminem Zachowania. 

Rozdział 9 

Prawa ucznia dotyczące klasyfikowania i oceniania. 

§15 

1. Uczeń może w każdym semestrze zgłosić dwukrotnie nieprzygotowanie do zajęć bez 

podania przyczyny, tzw. ,,np.”: 

1) z zajęć edukacyjnych, których realizacja wynosi 1 godzinę tygodniowo, tylko 

jedno „np.” w semestrze; 

2) z zajęć edukacyjnych, których realizacja wynosi 2 lub więcej godzin tygodniowo, 

maksymalnie dwa „np.”. 
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3) Uczeń nie może zgłosić ,,np.”, jeżeli wcześniej była zapowiedziana praca klasowa 

lub sprawdzian. 

Rozdział 10 

Szczegółowe kryteria uzyskiwania ocen klasyfikacyjnych w sześciostopniowej skali 

dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy 

§16 

- ocenę celującą może otrzymać uczeń, który : 

- potrafi rozwiązywać zadania/problemy w sytuacjach nietypowych 

(skomplikowanych). 

- samodzielnie korzysta z różnych źródeł wiedzy 

- jego samodzielne wypowiedzi są wzorowe pod względem merytorycznym i 

językowym : 

- wypowiada własne sądy, które potrafi uzasadnić 

- zna i posługuje się swobodnie terminologią danego przedmiotu 

- uczestniczy i osiąga sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i 

olimpiadach przedmiotowych 

- ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który : 

- w pełnym stopniu opanował wiadomości i umiejętności, które przewiduje 

program nauczania 

- samodzielnie posługuje się i korzysta z różnych źródeł wiedzy 

- stosuje poprawnie terminologię danego przedmiotu 

- samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach 

- uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach 

- ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który : 

- nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale to nie 

utrudnia mu późniejszego poznania pozostałej wiedzy 

- wykonuje samodzielnie typowe zadania 

- umie wypowiadać i formułować proste wypowiedzi ustne i pisemne 

- ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który : 

- opanował minimum wiadomości objętych programem nauczania w stopniu 

zadowalającym 

- umie posługiwać się pod kierunkiem nauczyciela prostymi terminami danego 

przedmiotu 

- potrafi wykonać polecenie wymagające zastosowania zdobytych umiejętności 

przewidzianych w programie 

- potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne 

- ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który : 

- ma braki w wiadomościach 
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- nie opanował wszystkich umiejętności i wiadomości przewidzianych w 

programie, ale ma szansę na uzupełnienie braków w czasie dalszego kształcenia 

przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste , typowe zadania, polecenia 

mające niewielki stopień trudności 

- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który : 

- nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania  

- nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o niewielkim stopniu 

trudności 

- nie potrafi formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych 

- zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie, ma duże braki w pracach 

lekcyjnych i domowych 

- zakres braków uniemożliwia mu kontynuacja nauki na wyższym poziomie 

kształcenia. 

 


