
 

ROZDZIAŁ XIV 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

UCZNIÓW – KLASY I-III 

 

§ 58 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia  

2) zachowanie ucznia.  

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.  

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych. 

§ 59 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

postępach w tym zakresie,  

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  

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

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej.  

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

 2) ustalanie kryteriów ocen opisowych zachowania;  



3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej, zachowania, 

według skali i w formach przyjętych w danej szkole;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

5) ustalanie rocznych (śródrocznych) opisowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania;  

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

trudnościach w nauce. 

§ 60 

1. Wychowawcy kl. I-III do 30 IX każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

2. Wychowawcy kl. I-III do 30 IX każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i 

trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o 

skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

§ 61 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić ustaloną 

ocenę.  

3. Nauczyciel ma obowiązek okazania uczniowi sprawdzonej, poprawionej i ocenionej pracy 

pisemnej i następnie przechowuje te prace w swojej dokumentacji do końca roku szkolnego.  

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom. 

§ 62 



1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1. Posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego -  na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym 

2. Posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia 

3. Posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii; 

4. Nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole -  na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów 

5. Posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na 

podstawie tej opinii. 

2. Opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 

§ 63 

1. Przy ustalaniu oceny z zajęć wychowania fizycznego należy uwzględnić oprócz wysiłku 

wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, także jego systematyczny udział w 

zajęcia oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej. 

 2. Uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem 

wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza, ćwiczeń fizycznych. 

 3.Przy ustalaniu oceny z zajęć edukacji technicznej, plastycznej i muzycznej należy w 

szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

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 zajęć 

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

zajęciach w wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 



 

§64 

1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć ruchowych na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, w wydanej przez lekarza na czas 

określony w tej opinii.  

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć ruchowych, w dokumentacji przebiegu nauczania 

wpisuje się "zwolniony".  

 

§ 65 

1. Ustala się w Szkole Podstawowej w Obicach dwa  półrocza. Klasyfikacja śródroczna 

odbywa się w styczniu, a roczna w czerwcu każdego roku szkolnego.  

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, oraz zachowania 

ucznia oraz ustalenia opisowej oceny klasyfikacyjnej ucznia z zajęć edukacyjnych i 

zachowania.  

3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczanie, z 

uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na 

podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym i ma charakter opisowy. 

 5. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością  umysłową w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym i ma charakter opisowy.  

6. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne na pisemny wniosek rodzica lub prośbę ustną 

jest zobowiązany na 7 dni wcześniej powiadomić ucznia i jego rodziców o przewidywanej 

ocenie z zajęć edukacyjnych i zachowania. Powiadomienie ma charakter pisemny w 2 

egzemplarzach. Jeden egzemplarz zatrzymuje rodzic, drugi podpisany przez rodzica 

przechowuje wychowawca w swojej dokumentacji. 

7. Na 3 dni przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas są 



zobowiązani do wpisania do dziennika elektronicznego ocen rocznych (śródrocznych) z 

poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zachowania. 

 

§ 66 

1. Rodzic, najpóźniej na 3 dni przed planowanym rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnej 

Rady Pedagogicznej może zgłosić poprzez nauczyciela pisemny wniosek do Dyrektora szkoły 

o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.  

2. W przypadku wniosku o podwyższenie oceny z zajęć edukacyjnych nauczyciel najpóźniej 

na 1 dzień przed posiedzeniem Klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej przeprowadza pisemny 

i ustny sprawdzian wiadomości z całego roku szkolnego i ustala na podstawie tego 

sprawdzianu roczną ocenę klasyfikacyjną. Z przebiegu sprawdzianu nauczyciel sporządza 

protokół, do którego dołącza pisemne prace ucznia.  

3. Ocena klasyfikacyjna ustalona przez nauczyciela jest ostateczna i nie może być niższa od 

planowanej oceny rocznej.  

4. W przypadku ponownego ustalenia oceny rocznej z zachowania ustala wychowawca klasy 

w porozumieniu z uczniami i nauczycielami uczącymi w tej klasie, najpóźniej na 1 dzień 

przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. Z przebiegu ustaleń wychowawca 

sporządza protokół, zawierający ustaloną ocenę i jej uzasadnienie.  

5. Ustalona ponownie roczna ocena z zachowania nie może być niższa niż planowana ocena 

roczna. 

 6. Od planowanej oceny śródrocznej odwołanie nie przysługuje. 

 

§ 67 

1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a z zachowania - wychowawca 

klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej.  

§ 68 

1.Bieżące oceny w kl. I-III wystawiane są w skali 6-cio stopniowej i przeliczane na oceny 

opisowe w klasyfikacji śródrocznej i rocznej w następujący sposób: 

 6- ; 6 – celująco  



5- ; 5 ; 5+ - bardzo dobrze 

 4- ; 4 ; 4+ - dobrze, ale musisz więcej popracować  

3- ; 3 ; 3+ - dostatecznie, lecz niewystarczająco, zmobilizuj się 

 2- ; 2 ; 2+ - bardzo słabo, dużo więcej pracuj  

1+ ; 1 – niedostatecznie opanowałeś materiał, musisz go powtórzyć 

2. Sprawdziany, kartkówki i testy ocenia się według następującej skali i oceny zapisuje się w 

dzienniku elektronicznym 

Skala procentowa Ocena  

100-99% 6 

98- 90% 5 

89-70% 4 

69-50% 3 

49-30% 2 

Poniżej 29% 1 

 

 3.Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu. 

4.Oceny wystawiane są systematycznie. W dzienniku lekcyjnym przy poszczególnych 

zajęciach edukacyjnych obowiązuje podział na poszczególne umiejętności.  

5. W klasach I-III szkoły podstawowej oceny śródroczne i roczne są ocenami opisowymi.  

6. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi. 

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

zachowania.  

§ 69 

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

 1) wywiązywanie się ucznia z obowiązków,  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,  

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób  

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



7) okazywanie szacunku innym osobom.  

2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania 

są ocenami opisowymi.  

3. Ocenianie bieżące zachowania w klasach I-III szkoły podstawowej obejmuje: 

 1) stosunek do obowiązków szkolnych i funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym;  

2) kulturę osobistą  

3) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz 

realizowanie umów z nauczycielami.  

4. Uwagi dotyczące zachowania ucznia (pozytywne i negatywne) wpisywane są na bieżąco do 

dziennika elektronicznego przez wychowawcę oraz innych nauczycieli.  

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania dla uczniów z 

niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi.  

             1)  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.  

 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

                 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

  

 7. Uczniowie mogą być wyróżnieni za swoje zachowanie i wyniki w nauce następującymi  

      nagrodami:  

                 1) wyróżnienie przez wychowawcę klasy w szkolnych i klasowych konkursach.  

                 2) pochwała Dyrektora szkoły na apelu dla ucznia za osiągnięcia w nauce,  

                     zachowaniu lub zajęcie czołowych miejsc w konkursach szkolnych  

                     i pozaszkolnych lub zawodach sportowych.  

              

8. Uczniowie mogą być ukarani w następujący sposób:  

                 1) upomnienie wychowawcy klasy z informacją do rodziców  

                  2) nagana wychowawcy klasy z informacją do rodziców  

                  3) upomnienie Dyrektora szkoły z informacją do rodziców  

                 4) nagana Dyrektora szkoły z informacją do rodziców  

 

§ 70 



1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu naukę w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę 

możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.  

§ 71 

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do 

ustalenia śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej z powodu usprawiedliwionych 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.  

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń który:  

1) realizuje, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki  

2) spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia o którym mowa w ust.4 pkt. 2 nie 

obejmuje edukacji technicznej, plastycznej, muzycznej i zajęć ruchowych oraz dodatkowych 

zajęć edukacyjnych. 

 6. Uczniowi o którym mowa w ust.4 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania.  

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem 

ust.8  

8. Egzamin klasyfikacyjny z edukacji plastycznej, muzycznej, technicznej oraz zajęć 

ruchowych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami w ostatnim 

tygodniu zajęć danego roku szkolnego. 

 10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. 1, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły 

nauczyciela takich samych zajęć. 

 11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na 

spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

W skład komisji wchodzą:  



1) dyrektor szkoły albo nauczyciel powołany przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,  

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy.  

12. Przewodniczący komisji uzgadnia pisemnie z uczniem, o którym mowa w ust.4 pkt.2, 

oraz jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w 

ciągu jednego dnia. 

 13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów 

(bez prawa głosu) – rodzice ucznia.  

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:  

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.10, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt. 2 – skład 

komisji;  

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

 4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia.  

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

§72 

1.Ustalona przez nauczyciela, albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust.2 § 73.  

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z 

zastrzeżeniem § 73.  

3. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z 

zastrzeżeniem §73.  

 

§ 73 

1.Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna 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 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych.  

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna 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:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala się roczną ocenę 

klasyfikacyjną  zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej ich liczby decyduje głos przewodniczącego komisji.  

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami.  

4. W skład komisji wchodzą:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel powołany przez Dyrektora - jako przewodniczący 

komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – egzaminujący  

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne – członkowie komisji.  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel powołany przez Dyrektora - jako przewodniczący 

komisji, 

 b) wychowawca klasy  

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,  

d) pedagog  

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 

 f) przedstawiciel Rady Rodziców 

 5. Termin ponownego ustalania oceny klasyfikacyjnej z zachowania ustala się z uczniem i 

jego rodzicami powiadamiając członków komisji. 

 6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w tej klasie 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.  

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 a) skład komisji,  

b) termin sprawdzianu  

c) 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. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia.  

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

odpowiedziach.  

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły.  

11. Od klasyfikacyjnej oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania odwołanie nie 

przysługuje. 

 

§ 74 

1.Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z 

zastrzeżeniem ust.2 

 2. 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, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, 

oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia. 

 3. Odmowę badania dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej rodzic musi 

przedstawić na piśmie wraz z uzasadnieniem.  

4. Wyrażenie zgody na powtarzanie klasy przez dziecko rodzic musi przedstawić na piśmie. 

Dotyczy to również wyrażenia zgody rodzica na odroczenie dziecka od obowiązku szkolnego.  

5. Niewyrażenie zgody na powtarzanie klasy przez dziecko, wraz z uzasadnieniem rodzic 

musi przedstawić na piśmie. Dotyczy to również nie wyrażania zgody przez rodzica na 

odroczenie dziecka od obowiązku szkolnego.  

6. Na wniosek rodziców po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej 

poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada 

Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do 

klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

 

§ 75 

1. Zmian w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu można dokonać w ciągu roku szkolnego lub po 

jego zakończeniu na wniosek nauczycieli, dyrektora, rodziców lub uczniów. Zmian dokonuje 

Rada Pedagogiczna większością głosów przy obecności co najmniej ½ członków Rady. 

 

 

 


