
ROZDZIAŁ IX 
 

Ocenianie wewnątrzszkolne 
 

 
§ 127 

 
1. Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas 

I-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Zapisy opracowano na podstawie 
Rozporządzenia MEN z dnia  30 kwietnia 2007r. z późn. zm. w sprawie 
warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 
publicznych. (Dz. U. nr 63 poz.662, nr 130, poz.906 z oraz z 2008r. nr 3, poz. 
9 i nr 176, poz. 1097) 

2. Poniższe zasady oceniania dotyczą wszystkich nauczycieli i uczniów  Zespołu 
Kształcenia w Wielkim Klinczu. 

 
§ 128 

 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,  
b. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
c. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
d. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych 
uzdolnieniach ucznia, 

e. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno-wychowawczej.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen  
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 
informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),  

b. ustalanie kryteriów oceniania  zachowania, 
c. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz  śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zachowania , według skali i w formach przyjętych w danej 
szkole,  

d. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,  
e. ustalanie rocznych (semestralnych)ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z zachowania według skali o której mowa w Rozporządzeniu MEN, 

f. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

g. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 
opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

  
§ 129 

 
1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 



a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających  
z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
c. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

(semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz 
kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach 
ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym w formie i miejscu określonym 
przez dyrektora. 

3. Wychowawcy klas II gimnazjum  na początku roku szkolnego informują uczniów i ich 
rodziców/prawnych opiekunów o zasadach oceniania projektów edukacyjnych 
określonych szczegółowo w szkolnym regulaminie organizacji i prowadzenia 
projektów edukacyjnych 

  
§ 130 

 
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych 

opiekunów). 
2. Na wniosek  ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

uzasadnia  ustaloną   ocenę. 
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone  

i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca 
oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 
opiekunom). 

  
§ 131 

 
1. Nauczyciel  jest obowiązany, 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 
wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Wymagania 
te w formie pisemnej nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły oraz informuje 
o nich rodziców ucznia. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, techniki, sztuki,  
plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 
przez ucznia  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 
tych zajęć, uwzględniając  w pierwszej kolejności wkład pracy, postęp w 
zdobywanych umiejętnościach  oraz zaangażowanie i aktywność ucznia. 

 
§ 132 

 



1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów:  
a. Semestr I trwa od 1 września do 31 stycznia 
b. Semestr II trwa od 1 lutego do dnia zakończenia roku szkolnego zgodnie z 

kalendarzem roku szkolnego. 
2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się co najmniej raz w ciągu  roku 

szkolnego,  w terminach określonych w ust. 1. 
3. Klasyfikacja roczna  w klasach I-III szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych z zachowania 
ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 

4. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i w 
gimnazjum  polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 
ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali. 

5. Na tydzień przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są obowiązani 
poinformować ucznia (a za jego pośrednictwem jego rodziców - prawnych 
opiekunów)  o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i przewidywanej rocznej  
( semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej zachowania.  

6. O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawcy informują 
rodziców  
w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku 
szkolnego). Szczegółowe terminy informowania rodziców o przewidywanych 
dla ucznia ocenach (w tym niedostatecznych) ustalane są corocznie przez 
dyrektora szkoły  
w "Kalendarzu roku szkolnego" i udostępniane na tablicach informacyjnych  
w szkole. 

7. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 
danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

8. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć 
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe 
zajęcia edukacyjne. Roczna  (semestralna) ocena klasyfikacyjna z 
dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  
 

§ 133 
 

1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku 
szkolnego szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, 
klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z jego przedmiotu zgodnych z 
ogólnymi kryteriami. 

2. Kryteria te opracowuje na piśmie zespół przedmiotowy i są one jednakowe dla 
wszystkich uczniów z danej klasy (dla wszystkich oddziałów poszczególnych 
klas),  
z wyjątkiem tych uczniów, względem których orzeczono obniżenie wymagań 
edukacyjnych. Kryteria te tworzą przedmiotowy system oceniania dla danego 
przedmiotu. 



3. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się 
w  następujący sposób: 

3.1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z 
zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

3.2. Ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia  
w dzienniku lekcyjnym zgodnie z oznaczeniami: A-wspaniale ; B - zadowalająco; 
C – słabo, musisz jeszcze popracować; D- nie radzisz sobie, potrzebujesz 
pomocy. Dodatkowo nauczyciel prowadzi karty oceny opisowej ucznia, które 
wypełnia 2 razy w ciągu roku szkolnego (listopad, kwiecień). 

3.3. Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I-III polega na wypełnieniu 
dla każdego ucznia świadectwa opisowego. Każdy wychowawca klas I-III ma 
obowiązek wręczenia uczniom/rodzicom śródrocznego świadectwa opisowego 
podczas półrocznego spotkania z rodzicami. 

3.4. Ocenianie klasyfikacyjne końcoworoczne w klasach I-III polega na określeniu 
dla każdego ucznia oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu 
szkolnego świadectwa opisowego wręczanego uczniowi na zakończenie roku 
szkolnego.  Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej 
klasy powinna zawierać sformułowanie: "Osiągnięcia edukacyjne ucznia 
oceniam pozytywnie".  

3.5. Oprócz kart opisowych nauczyciele klas I-III stosują różnorodne formy 
ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza).  
4. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  począwszy 

od klasy IV szkoły podstawowej i I-III gimnazjum,  ustala się według 
następującej skali :  

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

5. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów  
        z wyłączeniem  stopni: celującego, dopuszczającego i niedostatecznego. 

6. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się wg poniższej 
skali stosując następujące ogólne kryteria oceniania: 

 
 

Stopień 
Stopień 
wyrażony 
słownie 

Ogólne kryteria ustalania stopni 

6 celujący 
(cel) 

Zakres i jakość wiadomości: Wiadomości zdobyte poprzez 
samodzielną lekturę, a ich zakres zgodny z wymaganiami 
programowymi zawartymi w podstawie programowej;  
 
 sobą w systematyczny układ 
 
Rozumienie materiału naukowego: Zgodne z nauką rozumienie 
uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez 
jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz 

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: 
Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów 
teoretycznych i praktycznych 

Kultura przekazywania wiadomości: Poprawny język, styl, 
swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki 
stopień kondensacji wypowiedzi 



5 
bardzo 
dobry 
(bdb) 

Zakres i jakość wiadomości: opanowanie całego materiału 
programowego (koniec roku lub semestru); wiadomości 
powiązane ze sobą w logiczny układ 

Rozumienie materiału naukowego: Właściwe rozumienie 
uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez 
ingerencji nauczyciela 

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: 
Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez 
ingerencji nauczyciela 

Kultura przekazywania wiadomości: Poprawny język, styl, 
poprawne posługiwanie się terminologią naukową, kondensacja 
wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych 
przedmiotów nauczania 

4 dobry 
(db) 

Zakres i jakość wiadomości: Opanowanie materiału 
programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi 

Rozumienie materiału naukowego: Poprawne rozumienie 
uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk 
inspirowane przez nauczyciela 

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: 
Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych 
inspirowane przez nauczyciela 

Kultura przekazywania wiadomości: Brak błędów językowych, 
usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w 
terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany 

3 dostateczny 
(dst) 

Zakres i jakość wiadomości: Zakres materiału programowego 
ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; 
wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi 

Rozumienie materiału naukowego:  Dość poprawne rozumienie 
podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk 
z pomocą nauczyciela 

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: 
Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych 
przy pomocy nauczyciela 

Kultura przekazywania wiadomości: Niewielkie i nieliczne błędy, 
wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, 
mała kondensacja wypowiedzi 

2 dopuszczający 
(dop) 

Zakres i jakość wiadomości: Niepełna znajomość podstawowego 
materiału programowego; wiadomości luźno zestawione 

Rozumienie materiału naukowego: Brak rozumienia 
podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk 

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: Brak 
umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela 

Kultura przekazywania wiadomości: Liczne błędy, nieporadny 
styl, trudności w wysławianiu 

1 niedostateczny 
(ndst) 

Zakres i jakość wiadomości: Rażący brak wiadomości 
programowych i jedności logicznej między wiadomościami 



Rozumienie materiału naukowego:  Zupełny brak rozumienia 
uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk 

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: 
Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy 

Kultura przekazywania wiadomości: Bardzo liczne błędy, rażąco 
nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem literackim 

 
7. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:  
a. zakres wiadomości i umiejętności,  
b. rozumienie materiału naukowego,  
c. umiejętności stosowania wiedzy,  
d. kultura przekazywania wiadomości.  
8. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny 

bieżącej:  
a. odpytywanie ustne;  
b. sprawdziany pisemne; 
c. prace domowe;  
d. projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów; 
e. estetyka zeszytu przedmiotowego;  
f. ocena aktywności ucznia podczas zajęć;  
g. działalność pozalekcyjna ucznia.  
 

9. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i semestralne  wpisuje się do dziennika i 
arkusza ucznia w pełnym brzmieniu. 

10.  Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów  
z wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego. 

11.  Ocenę semestralną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, 
sprawdzianów pisemnych, prac domowych - obowiązkowych i 
nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności oraz za aktywność i osiągnięcia 
obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.  

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

13.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna końcoworoczna ocena klasyfikacyjna 
może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 
§ 134 

 
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania powinna uwzględniać  

w   szczególności: 
a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
c. dbałość o honor i tradycje szkoły; 
d. dbałość o piękno mowy ojczystej; 
e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
g. okazywanie szacunku innym osobom. 
2. Ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii  

i informacji o uczniu od uczących go nauczycieli, pracowników administracji  
i obsługi, rodziców, mieszkańców, uczniów i instytucji wspomagających 
proces wychowania z którymi współpracuje szkoła. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna. Rada Pedagogiczna mocą uchwały może zobowiązać wychowawcę 



do ponownego ustalenia oceny zachowania, jeżeli nie zachował on trybu 
przewidzianego niniejszym systemem oceniania. 

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 
a. oceny z zajęć edukacyjnych;  
b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  
5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

programowo   
          wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po 
raz 
          drugi  z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

6. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej,  a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie 
szkoły nie kończy szkoły. 

7. W klasach I-III szkoły podstawowej bieżąca, śródroczne i roczne oceny 
klasyfikacyjne    zachowania  są  ocenami  opisowymi.  

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z 
upośledzeniem  

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

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

10. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od 
klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: 
wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

11. Ocenę klasyfikacyjną zachowania  ustala się wg kryteriów przewidzianych dla  
śródrocznej oceny zachowania. 

12. Śródroczną i roczną ocenę zachowania uczniów od klasy IV szkoły 
podstawowej i w klasach I-III gimnazjum ustala się według poniższej skali 
i z uwzględnieniem poniższych kryteriów:  

 
ocena Ocenę otrzymuje uczeń, który: 



wzorowe 
(wz) 

• wzorowo wypełnia obowiązki szkolne;  
• rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia;  
• osiąga sukcesy na szczeblu szkoły, regionu, województwa  

olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.;  
• systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne;  
• bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska, 

samorządu uczniowskiego, w kołach zainteresowań i 
organizacjach społecznych;  

• godnie reprezentuje szkołę w środowisku (udział w 
uroczystościach szkolnych, patriotycznych, pracach 
użytecznych na rzecz szkoły i środowiska itp.);  

• jest uczciwy w codziennym postępowaniu;  
• nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa;  
• ma najwyżej 3 spóźnienia   

bardzo dobre 
(bdb) 

• bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne;  
• bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach   

sportowych, konkursach itp.;  
• nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa;  
• przestrzega ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa na terenie   

szkoły i poza nią (prowadzenie pojazdów mechanicznych, 
jazda rowerem, na rolkach, itp.) 

• dba o higienę osobistą, a jego strój jest odpowiedni na co 
dzień   oraz podczas uroczystości szkolnych i państwowych; 

• nie ma więcej  niż 5 spóźnień  

dobre 
(db) 

• jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych 
zadań;  

• przestrzega obowiązki ucznia i przepisy porządkowe 
regulaminu szkoły; 

• systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne; 
• nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa; 
• dba o mienie szkoły i mienie publiczne, estetykę i ład 

otoczenia; 
• dba o higienę osobistą; 
• bierze udział w życiu klasy  i szkoły; 
• nie ma więcej niż 10 spóźnień  

poprawne 
(popr) 

• przestrzega postanowień Statutu Szkoły, a w przypadku 
drobnego  jego naruszenia, po zwróceniu uwagi zmienia swoje 
postępowanie;  

• osiąga pozytywne wyniku w nauce; 
• stara się dobrze wykonywać swoje obowiązki; 
• nie ma więcej niż 10 spóźnień lub 12  godzin   

nieusprawiedliwionych w semestrze;  
• nie angażuje się w życie klasy, środowiska;  
• nie ulega nałogom;  
• jego kultura osobista i postawa etyczna nie budzą 

poważniejszych zastrzeżeń; 
• wykazuje przeciętne zaangażowanie w życiu klasy i szkoły; 



nieodpowiednie 
(ndp) 

• nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły, a uwagi osób 
dorosłych nie przynoszą oczekiwanych rezultatów;  

• wielokrotnie narusza normy współżycia społecznego; 
• notorycznie spóźnia się na lekcje i nie usprawiedliwia tych 

spóźnień; 
• ma ponad 12 godzin nieusprawiedliwionych; 
• nie interesuje się życiem klasy i szkoły; 
• lekceważy obowiązki szkolne; 
• nie bierze udziału w uroczystościach szkolnych i 

patriotycznych;  
• niszczy mienie szkolne i mienie prywatne;  
• nosi wyzywające stroje, biżuterię; 

naganne 
(ng) 

• zaniedbuje obowiązki szkolne; 
• nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły, a uwagi osób 

dorosłych nie przynoszą oczekiwanych rezultatów;  
• nie uczęszcza na zajęcia szkolne (wagaruje), w nauce osiąga 

wyniki znacznie poniżej swoich możliwości, nie stara się 
poprawić stopni; 

• ulega nałogom, 
• jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i osób dorosłych;  
• niszczy mienie szkolne, publiczne i prywatne, nie szanuje 

pracy innych; 
• wszedł w konflikt z prawem (jest odpowiedzialny za pobicie, 

wymuszanie, kradzieże na terenie szkoły i poza nią); 
• uwagi i działania wychowawcze nie odnoszą żadnego 

pozytywnego skutku; 
 
 
 

13.  Oceną wyjściową  przy ustalaniu ocen zachowania jest ocena dobra  
14. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych za: 
1. Kulturę osobistą ucznia, gdzie: 
a.  czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to: 
- troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia, 
- dbałość o higienę osobistą, 
- życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły, 
- troska o kulturę słowa i dyskusji, 
- poszanowanie godności własnej i innych, 

b. czynniki negatywne obniżające ocenę ( poniżej dobrej), to: 
- celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków 
pozytywnych; 
- zbyt nieestetyczny wygląd 
2. Stopień pilności i systematyczności ucznia, gdzie: 

a. czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to: 
- sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych, 
- przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do 

doskonalenia wiedzy i umiejętności), 
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, 

olimpiadach, konkursach itp.), 
- systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne. 

b.  czynniki  negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej): 



- celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków 
pozytywnych, 

- nieusprawiedliwione godziny nieobecności: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za opuszczenie bez usprawiedliwienia 40 godzin zajęć lekcyjnych uczeń może zostać 
ukarany naganą Dyrektora Szkoły. 
 

3. Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych: 
a. czynniki pozytywne podwyższające ocenę: 
- reagowanie na przejawy zła, 
- szacunek dla pracy innych, 
- pomoc innym, 
- troska o mienie szkolne i indywidualne, 
- udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły i 

środowiska, 
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 
- przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły.  
b. czynniki negatywne obniżające ocenę:   
- celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników 

pozytywnych, 
- postawa egoistyczna, samolubna, 
- lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 
- agresja, akty wandalizmu. 

 
15. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne 

naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), 
uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, 
nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy. 

 
16. Dokumentację trybu oceniania stanowi poniższy wzór indywidualnej karty 

ucznia . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ocena z zachowania proponowana przez nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów 
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17. Wychowawca klasy ustalający śródroczną lub końcoworoczną ocenę 
zachowania ucznia ma obowiązek na żądanie przekazać jego rodzicom 
pisemne uzasadnienie tej oceny. 

18. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia w szkole może być: 

do 1 godziny ocena wzorowa 
2 – 3 godziny ocena bardzo dobra 
4 - 8 godzin ocena dobra 
9 – 12 godzin ocena poprawna 
13– 15 godzin ocena nieodpowiednia 
powyżej 15 godzin ocena naganna 



a. do pięciu (5) dni nauki – zwolnienie wypisane przez rodziców (prawnych 
opiekunów); 

b. powyżej 5 dni, obowiązkowo zwolnienie, zaświadczenie lekarskie lub inny 
stosowny dokument. 

 
 

§ 135 
 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że 
poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia 
kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu 
określa formy pomocy stwarzające uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

2. O planowanych formach pomocy zainteresowany nauczyciel na piśmie 
informuje wychowawcę oraz dyrektora szkoły podczas posiedzenia 
klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. Wychowawca powiadamia o powyższym 
ucznia i jego rodziców  
z początkiem nowego semestru. 

3. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o 
powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na 
podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię 
psychologiczno – pedagogiczną, oraz  
w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

 
§ 136 

 
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 
edukacyjnych. 
  

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    
przez  nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 

2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  
jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  
przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub 
od niej wyższa. 

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują 
oddzielne postanowienia Statutu. 

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  
a. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby);  
b. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 
c. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 

sprawdzianów i prac pisemnych; 
d. uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  

pozytywnych  (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie 
poprawy ocen niedostatecznych; 

e. skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w 
tym  konsultacji  indywidualnych.  

5. Uczeń lub rodzic/ prawny opiekun, ubiegający się o podwyższenie oceny 
zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w 
ciągu 7 dni od ostatecznego   terminu  poinformowania uczniów o 
przewidywanych ocenach rocznych.  

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4. 
7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, 

nauczyciel przedmiotu wyraża  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny. 



8. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  
punkcie  4,   prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub 
nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.  

9. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  
klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do 
przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu 
pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.  

10. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  
zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy. 

11. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy 
sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę 
wyższą. 

12.  Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  
niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach 
poprawy.  

 
§ 137  

 
1. Uczeń może  być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 
zajęcia  
w szkolnym planie nauczania. 

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

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić 
zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, zwany  
egzaminatorem, w obecności innego nauczyciela tego lub pokrewnego 
przedmiotu. Egzaminator przygotowuje zestaw egzaminacyjny przewidujący 
otrzymanie każdego stopnia zgodnie z podanymi uczniom wymaganiami 
edukacyjnymi. 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami). 

8. terminie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator informuje 
Dyrektora Szkoły. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się i przechowuje 
protokół wg wzoru i w miejscu ustalonym przez Dyrektora Szkoły. 

§ 138 
 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna   
z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z   
zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 



ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
a. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 
ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) 
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 
głosów;  
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 
komisji.  

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem    
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 
a. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko          kierownicze – jako przewodniczący komisji, 
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, 

prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 
b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

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

- wychowawca klasy, 
- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 
- przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
-  przedstawiciel rady rodziców. 

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

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

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej 
rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może 
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
       1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych: 
              a) skład komisji, 
              b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 
              c) zadania (pytania) sprawdzające, 
              d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 
        2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
              a) skład komisji, 
              b) termin posiedzenia komisji, 
              c) wynik głosowania, 
              d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 



10.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 dołącza się pisemne prace ucznia i 
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

11.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,    
o którym mowa w ust. w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego   
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

12. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od 
dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena 
ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
 

§ 139 
 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, I-III gimnazjum uczeń, który w 
wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z 
jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 
poprawkowy. 

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

3. Za wyjątkowe przypadki uważa się: 
a. długotrwałą chorobę ucznia, 
b. bardzo trudną sytuację rodzinną ucznia, 
c. wypadki i przypadki losowe. 

4. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego 
składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie ustalonym 
przez dyrekcję Szkoły. 

5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej. 
6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 
7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować 
do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego  
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem , że te 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, 
realizowane  
w klasie programowo wyższej.  

8. Uczeń uzyskujący promocję warunkową ma obowiązek do końca grudnia 
danego roku szkolnego zaliczyć materiał objęty podstawą programową 
przedmiotu,  
z którego nie zdał egzaminu poprawkowego. Niezaliczenie go skutkuje 
otrzymaniem oceny niedostatecznej na I semestr z danego przedmiotu. 

9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 
szkoły. 

10.  W skład komisji wchodzą: 
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji, 
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako 

członek komisji.  
11. Termin egzaminu  poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 



12.  Nauczyciel egzaminujący przygotowuje zestaw egzaminacyjny, przewidujący 
wymagania edukacyjne na każdy stopień. Zestaw ten jest dopuszczany do 
egzaminu przez przewodniczącego komisji. 

13.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 
zawierający: 
a. skład komisji,  
b. termin egzaminu, 
c. pytania egzaminacyjne,  
d. wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.  

14.  Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 
ustnych odpowiedziach ucznia.  

15.  Protokół przechowuje się zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia 
dokumentacji szkolnej lub w miejscu określonym przez dyrektora szkoły. 

16. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
określonym przez dyrektora szkoły.  

 
 

 
 
 

§ 140 
 

1. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej, chyba, że nie opanował podstawy programowej i nie 
rokuje uzupełnienia braków w klasie programowo wyższej.  

1. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o 
powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej, na podstawie 
opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię pedagogiczno - 
psychologiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w 
porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do 
klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne 
(semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole 
podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  
w gimnazjach, szkołach podstawowych otrzymują z danych zajęć 
edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.  

4. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 
bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 
albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 
klasyfikacyjną. 

 
§ 141 

 
Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych.1 

1. Za sprawdzian pisemny (klasówkę, pracę klasową) uznaje się każdą 
kontrolną pisemną pracę ucznia obejmującą dowolny zakres treści 
przeprowadzany z całą klasą. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać 
sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego. 

                                                   
1 Zapis obowiązuje od 01.09.2009r. 



2. Jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej 
(przewidzianą na najdłużej 15 minut) z zakresu ostatnich 3 lekcji, stosowaną  
w sposób systematyczny i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności 
oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki - zakończoną 
wystawieniem oceny. Dla kartkówek nie przewiduje się poprawiania stopnia. 

3. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli 
stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. 
Uczniowie, w stosunku do których nauczyciel podejrzewa brak 
samodzielności w pisaniu sprawdzianu powinni zostać odpytani z zakresu 
sprawdzianu  
w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy. Stwierdzenie faktu 
odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia 
stopnia niedostatecznego.  

4. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych  
w terminie dwóch tygodni. Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu 
nauczyciel nie powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu pisemnego. 
Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni 
opiekunowie) otrzymują do wglądu wg poniższych zasad: 
a. uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po 

rozdaniu ich przez nauczyciela;  
b. rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich 

dzieci na terenie szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym 
danego przedmiotu;  

c. na życzenie rodziców, za pośrednictwem ucznia, nauczyciel wykonuje  
kserokopię sprawdzianu i udostępnia ją rodzicom na stałe, odnotowując 
na oryginale pracy pisemnej fakt przekazania kopii.  

5. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych w klasach I-
III szkoły podstawowej:  
a. częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I-III ustala nauczyciel, 

dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów; 
b. sprawdziany pisemne są zapowiadane w klasach I-III z przynajmniej  

dwudniowym wyprzedzeniem; 
c. poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu błędów w 

kolorze czerwonym i naniesieniu poprawnej formy wraz z komentarzem 
nauczyciela.  

6. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych w klasach  
w klasach od IV szkoły podstawowej i I-III gimnazjum: 
a. prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów; jeżeli z przyczyn 

losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien 
to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty oddania pracy. Nauczyciel 
- na wniosek ucznia - ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania 
sprawdzianu; 

b. nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego 
sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane 
sprawdzianem umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie ww. 
sprawdzianu; 

c. poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch 
tygodni od daty rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę 
sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, 
informując o niej ucznia; 

d. każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się 
do dziennika obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu. Jeżeli uczeń 
podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, poprzedni stopień 
nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej; 



e. sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom 
maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia - jeden. Nauczyciel 
planujący przeprowadzanie sprawdzianu wpisuje ołówkiem w dzienniku 
lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie 
zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów; 

f. nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, 
przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia 
oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny. 
Sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzane.  

7. Na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu 
końcowego (zaliczeniowego).  

8. Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić 
poniższe zasady ustalania ocen:  
 

% wykonanych zadań ocena 
0 – 29% 1 niedostateczny 
30 – 44% 2 dopuszczający 
45 – 53% 3- dostateczny- 
54 – 62% 3 dostateczny 
63- 67% 3+ dostateczny+ 
78 – 72% 4- dobry- 
73 – 76% 4 dobry 
77 – 81% 4+ dobry+ 
82 – 85% 5- bardzo dobry- 
86 – 91% 5 bardzo dobry 
92 – 96% 5+ bardzo dobry+ 
97 – 100% 6 celujący 

 
§ 142 

 
Trzykrotne nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu 
przedmiotowego może być podstawą do ustalenia cząstkowej oceny niedostatecznej  
z danego przedmiotu. 
 

§ 143 
 

1. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może 
wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą.  

2. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do 
ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej. 

 
§ 144 

 
1. Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie 

nowatorstwa, innowacji czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem 
uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych 
uczniów.  

2. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor 
szkoły po otrzymaniu od nauczyciela szczegółowej, pisemnej informacji o 
odmiennych zasadach oceniania odrębnie dla każdej klasy. 



 
§ 145 

 
Wskazane jest prowadzenie przez nauczycieli klas od IV wzwyż szkoły podstawowej  
i gimnazjum kart obserwacji ucznia lub klasy, umożliwiających notowanie nabytych 
umiejętności czy zdobytej wiedzy. Fakt prowadzenia karty obserwacji podany jest do 
wiadomości uczniów i ich rodziców. Karta przechowywana jest  
w dzienniku lekcyjnym lub innym miejscu, wskazanym przez dyrektora szkoły i 
może stanowić źródło informacji dla wychowawcy podczas spotkań z rodzicami 
uczniów. 
 

§ 146 
 

Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny 
własnych postępów i osiągnięć (samoocena). 
 

 
§ 147 

 
Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących. 
 

§ 148 
 

1. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru 
szkolnego.  

2. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i 
samodzielne prace pisemne.  

3. Odstępstwa od powyższych zasad dopuszczalne są na przedmiotach: 
technika, plastyka, muzyka, sztuka, informatyka i wychowanie fizyczne.  

4. Oceny za prace pisemne wpisywane są do dziennika w kolorze czerwonym. 
 

 
§ 150 

 
Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej 3 ocen bieżących 
wystawionych podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy czy 
umiejętności. 
 

§ 151 
 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i  I-III gimnazjum , uczeń, który  
w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z 
wyróżnieniem. 

2. Uczeń od klasy IV szkoły podstawowej i gimnazjum kończący: 
a. klasę z wyróżnieniem - otrzymuje nagrodę w formie książkowej; 
b. szkołę z wyróżnieniem - otrzymuje nagrodę w formie książkowej, a jego 

rodzicom   wręczany jest list gratulacyjny podczas uroczystości  
zakończenia roku szkolnego.  

3. Uczniom klas I-III nagrody książkowe za wzorową naukę i zachowanie 
przyznaje wychowawca klasy, uwzględniając następujące kryteria: 
a. wysokie wyniki nauczania, uwzględnione zapisami w kartach obserwacji 

oraz śródrocznej i końcoworocznej ocenie opisowej; 



b. właściwe zachowanie na terenie szkoły i poza nią w stosunku do kolegów, 
rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi szkoły; 

c. obowiązkowość - systematyczne wywiązywanie się z powierzonych zadań; 
d. aktywne uczestnictwo w zajęciach;  
e. wysoka frekwencja. 

4. Nagrody nie może otrzymać uczeń, który ma nieusprawiedliwione 
nieobecności i nieuzasadnione spóźnienia.  

5. Nagrody książkowe zapewnia Rada Rodziców w miarę własnych możliwości  
finansowych.  

 
 

§ 152 
 

1. Dyrektor szkoły przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego przedstawia Radzie 
Pedagogicznej ogólne wnioski z funkcjonowania szkolnego systemu 
oceniania. 

2. Uwagi zgłaszane do dyrektora Szkoły przez nauczycieli, uczniów i rodziców są 
podstawą do dokonywania analizy i zmian w niniejszym dokumencie. 

 
 
 

ROZDZIAŁ X 
  

Ocenianie zewnętrzne 
 

§ 154 
 

1. W klasie VI szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna 
przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych 
w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu 
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

2. W klasie III gimnazjum jest prowadzony egzamin, obejmuje: 
a. w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 

humanistycznych; 
b. w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 

matematyczno – przyrodniczych; 
c.  w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu obowiązkowego 

języka obcego nowożytnego 
 

§ 155 
 

1. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego  
z zakresu tego  języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu 
obowiązkowego. 

2. W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego 
nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni 
opiekunowie) składają dyrektorowi pisemną deklarację o przystąpieniu 
ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.2 

 
§ 156 

 

                                                   
2 Zapis obowiązuje od 01.09.2010r. 



1. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie 
ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

2. Sprawdzian trwa 60 minut. 
3. Część pierwsza i druga egzaminu gimnazjalnego trwa 120 minut.  
4. Część trzecia egzaminu trwa 90 minut. 
5. Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. 
6. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się , czas trwania 

sprawdzianu lub  części egzaminu gimnazjalnego  może być przedłużony, nie 
więcej jednak niż o : 

a. 30 minut - w przypadku sprawdzianu; 
b. 60 minut - w przypadku części pierwszej i części drugiej egzaminu 

gimnazjalnego; 
c. 45 minut - w przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego. 

 
§ 157 

 
1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo    

przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach 
i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno 
- pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. 

2. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września 
roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany  sprawdzian lub egzamin 
gimnazjalny: 
a. w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu - jednak nie 

wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej; 
b. w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego  - nie 

wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej. 
3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia w takiej sytuacji przedkładają opinię  

dyrektorowi szkoły wraz z wnioskiem o dostosowanie warunków sprawdzianu  
i egzaminu do 15 października roku szkolnego, w którym jest 
przeprowadzany sprawdzian i lub egzamin gimnazjalny. 

 
§ 158 

 
1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 
2. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprężoną 

niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z 
obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych 
opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu 
jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni 
odpowiednio ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 
uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. 

4. Zwolnienie ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego jest 
równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku. 

5. W czasie trwania sprawdzianu  lub egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń 
pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w 
odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów. 



6. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, 
nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

7. Sprawdzian  lub każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z 
chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu 
nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

8. W czasie sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni 
opuszczać sali. 

9. W czasie trwania sprawdzianu  lub egzaminu gimnazjalnego uczniom nie 
udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje. 

10. Uczeń, który jest chory w czasie trwania sprawdzianu lub sprawdzianu 
gimnazjalnego, może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze 
względu na chorobę. 

 
§ 159 

 
1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań 

przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu  w 
sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia  i przerywa jego 
sprawdzian. 

2. Informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu sprawdzianu lub 
egzaminu gimnazjalnego  zamieszcza się w protokole.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, uczeń przystępuje ponownie do 
sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie 
ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia  
20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji 
okręgowej. 

4. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego: 
a. stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub uczeń 

zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu albo odpowiedniej części 
egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym 
uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa 
sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i 
unieważnia jego sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu 
gimnazjalnego.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3,4, w zaświadczeniu o 
szczegółowych wynikach odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu 
gimnazjalnego dla danego ,  
w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze 
sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się 
"0". 

6. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego  
w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę 
odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do 
sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.  

7. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, 
uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu 
gimnazjalnego  w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji 
okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić 
ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu 
gimnazjalnego 

 
§ 160 



 
1. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów, a za każdą   

część egzaminu gimnazjalnego – po 50 punktów. 
2. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego  ustalony przez komisję  

okręgową jest   ostateczny. 
 
 

§ 161 
 

1. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie 
szkoły. 

2. Wyniku sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na 
świadectwie  ukończenia szkoły. 

3. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia  
o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla 
każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż 7 dni 
przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

4. Zaświadczenie, o którym mowa dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 
rodzicom (prawnym opiekunom). 

  
§ 162 

 
Wszelkie sprawy, które nie są uregulowane niniejszym Wewnątrzszkolnym 
Systemem Oceniania reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych. 
 
 
 


