
ROZDZIAŁ XV 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

UCZNIÓW – KLASY IV-VIII 

 

§ 76 

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. 

 

§ 77 

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 klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów ocen opisowych zachowania;  

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  z zachowania, według 

skali i w formach przyjętych w danej szkole;  



4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

5) ustalanie rocznych (śródrocznych)  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania;  

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

trudnościach w nauce. 

 

 

§ 78 

1. Wychowawcy kl. IV- VIII 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 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 zajęć edukacyjnych. 

 

2. Wychowawcy kl. IV- VIII do 30 IX każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

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

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

 

3. Szczegółowe cele i zakresy oceniania wewnątrzszkolnego określają Przedmiotowe 

Zasady Oceniania (PZO). 

 

4. Wychowawca klasy oraz nauczyciele obserwują postępy ucznia w nauce i zachowaniu 

przez cały cykl edukacyjny. Na tej podstawie wychowawca klasy, w porozumieniu i za 

zgodą rodziców może skierować ucznia na badania w poradni psychologiczno- 

pedagogicznej. Jeśli rodzic wyrazi odmowę na takie badanie, musi przedstawić ją  na 

piśmie wraz z uzasadnieniem.  

 

§ 79  

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. 

 

5. W przypadku wprowadzenia w tygodniowym rozkładzie zajęć zestawienia zajęć 

edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku. 

 

 

§ 80 

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. 

 

§ 81  



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. 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. 

 

3. Przy ustalaniu oceny z  techniki, plastyki i muzyki 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 

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

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

1) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

“zwolniony” albo “zwolniona”. 

2) Jeżeli  uczeń był zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki w 

jednym z semestrów, roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie oceny 

klasyfikacyjnej z semestru, w którym uczeń był oceniany. 

 

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 albo pełnoletniego ucznia  oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika 

potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego. 

 

7. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 6,  posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego 

wynika potrzeba zwolnienia ucznia  z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, 

zwolnienie z  nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

 



8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 

“zwolniona”. 

 

§ 82 

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

odbywa się w styczniu lub lutym, 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 i ustalenia  oceny klasyfikacyjnej ucznia z zajęć edukacyjnych i z 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 nauczania, z 

uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego,  opracowanego 

dla niego na podstawie odrębnych przepisów  i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej  z zachowania.  

 

4. Klasyfikacja roczna w klasach IV- VIII szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

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

szkolnym. 

 

5. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym w klasach IV- VIII 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  jest 

zobowiązany na 14 dni wcześniej powiadomić ucznia i jego rodziców o przewidywanej 

ocenie z zajęć edukacyjnych i z 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 przedmiotów i wychowawcy klas są 

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

poszczególnych przedmiotów oraz zachowania. 

 

 



§ 83 

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. 

 

§ 84 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach 

według następującej skali: 

 stopień celujący - 6; 

 stopień bardzo dobry - 5; 

 stopień dobry - 4; 

 stopień dostateczny - 3; 

 stopień dopuszczający - 2; 

 stopień niedostateczny - 1, 

 

2. Oceny bieżące wystawia się według następującej skali: 

        niedostateczny (1)                                  dobry- (4-)         

        niedostateczny + (1+)                            dobry (4) 

        dopuszczający – (2-)                             dobry+ (4+) 

        dopuszczający (2)                                  bardzo dobry- (5-) 

        dopuszczający + (2+)                             bardzo dobry (5) 

        dostateczny- (3-)                                   bardzo dobry+ (5+) 

        dostateczny (3)                                     celujący- (6-) 

        dostateczny+ (3+)                                 celujący (6) 

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

uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są  

ocenami opisowymi. 

 

4. Za oceny pozytywne uznaje się oceny powyżej niedostatecznej. 

 

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

zachowania. 

 

6. Oceny bieżące należy wystawiać systematycznie do e-dziennika, do którego wpisywane 

są  również oceny z testów próbnych.  

  



7. Na ogólną ocenę śródroczną i roczną  którą uczeń uzyska, składają się: 

 prace pisemne (w przypadku wychowania fizycznego, informatyki, plastyki i 

muzyki,  techniki – ćwiczenia praktyczne) 

 odpowiedzi ustne                      

 prace domowe i zeszyt                       

 zaangażowanie na zajęciach  

 systematyczność 

 

 
Czynniki podlegające ocenie ucznia 

Formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów  uczniów, określone w dzienniku 

elektronicznym 

 
Forma Treść Częstotliwość Zasady 

Sprawdzian typu A 

(10-15 min.) 

WAGA-3 (*) 

Niewielka ilość 

materiału: max.  

z trzech ostatnich 

tematów. 

Nie więcej niż 10  

w semestrze 
Bez zapowiedzi. 

Sprawdzian typu B 

(45-90 min.) 

WAGA-4 (**) 

Materiał  

maksymalnie      

z dwóch  działów 

nauczania. 

Maksymalnie            

5 w semestrze na  

1 godz. tygodniowo. 

Termin ustala się na tydzień 

przed, informując uczniów (zapis 

w zeszycie) i dokonując wpisu  

do dziennika elektronicznego. 

Sprawdzian typu C 

WAGA- 4  

Materiał z całego 

roku szkolnego. 

Maksymalnie             

1 w roku 

Termin ustala się dwa tygodnie 

wcześniej,  

informując uczniów (zapis  

w zeszycie) i dokonując wpisu w 

dzienniku elektronicznym. 

Odpowiedź ustna 

WAGA- 3 

Niewielka ilość 

materiału:  

z trzech ostatnich 

tematów.  

W przypadku 

lekcji 

powtórzenio-

wych zapis nie 

dotyczy. 

Maksymalnie 3 razy 

w semestrze na  

1 godz. tygodniowo. 

Bez zapowiedzi. Nie dotyczy 

lekcji powtórzeniowych. 

Prace domowe 

WAGA-1 

Materiał bieżący 

i wskazany przez 

nauczyciela. 

Maksymalnie                 

1 na 1 godz. 

tygodniowo. 

Termin wykonania ustala 

nauczyciel. 

Zaangażowanie          

na zajęciach 

WAGA -1 

Materiał bieżący 

i wskazany przez 

nauczyciela. 

Maksymalnie 2 oceny 

w semestrze. 
Ustala nauczyciel. 

Prace dodatkowe 

WAGA- 2 Materiał bieżący i wskazany przez nauczyciela. Maksymalnie                 1 na 1 godz. tygodniowo. Termin wykonania ustala nauczyciel. 

  Maksymalnie 2 oceny w semestrze. Ustala nauczyciel. 

Materiał bieżący 

i wskazany przez 

nauczyciela. 

Maksymalnie 2 oceny 

w semestrze. 

Termin wykonania ustala 

nauczyciel. 

* W przypadku zajęć z WF stosuje się tylko i wyłącznie wagę 1. 

 



8. Prace pisemne każdego typu oceniane są wg następującej skali: 

 

Poziom Punktacja Ocena 

---------------------------------- 
0-24% punktacji zasadniczej Niedostateczny (1) 

25-30 j.w. Niedostateczny + (1+) 

Konieczny 

31-36% j.w. Dopuszczający – (2-) 

37-42% j.w. Dopuszczający (2) 

43-50%  j.w. Dopuszczający+ (2+) 

Podstawowy 

51-55%  j.w. Dostateczny – (3-) 

56-62%  j.w. Dostateczny (3) 

63-69%  j.w. Dostateczny + (3+) 

Rozszerzający 

70-75%  j.w. Dobry – (4-) 

76-80 % j.w. Dobry (4) 

81-85%  j.w. Dobry + (4+) 

Dopełniający 

86-90%  j.w. Bardzo dobry – (5-) 

91-95%  j.w Bardzo dobry  (5) 

96-97% j.w. Bardzo dobry + (5+) 

98-99% j.w. Celujący – (6-) 

100% j.w. Celujący (6) 

 

 
9. Nauczyciel zobowiązany jest na podstawie opinii poradni psychologiczno –   

pedagogicznej dostosować ocenę do indywidualnych możliwości ucznia.  

 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej 

szkoła, w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

11. Każda praca pisemna typu A, B i C powinna zawierać zadania na wszystkich poziomach 

wymagań.  

 

12. W ciągu dnia może odbywać się do 3 sprawdzianów typu A . 

 

13. W ciągu dnia może odbyć jeden sprawdzian typu B, a w ciągu tygodnia 3. 

 

14. Poprawione i ocenione sprawdziany typu B nauczyciel jest zobowiązany przedstawić  

uczniom w ciągu 14 dni od ich napisania. 

 

15. Jeżeli sprawdzian typu B nie dojdzie do skutku z przyczyn losowych,  wówczas odbywa 

się on w najbliższym terminie ustalonym z uczniami, przy czym musi być zachowana 

zasada jednego sprawdzianu w ciągu dnia, a nie musi być zachowany termin 

tygodniowego wyprzedzenia. 



 

16. Uczeń z przyczyn losowych (np. nieobecność na lekcji spowodowana chorobą) może 

jeden raz w ciągu semestru nie pisać sprawdzianu typu A. Jeżeli uczeń nie uczestniczył  

w większej ilości tych sprawdzianów jest zobowiązany do ich napisania w terminie 

ustalonym przez nauczyciela. 

 

17. Uczeń może, w przypadku nieobecności przekraczającej  miesiąc, jeden raz w semestrze 

być zwolniony ze sprawdzianu typu B. 

 

18. W wyjątkowych wypadkach, spowodowanych co najmniej miesięczną usprawiedliwioną 

nieobecnością, nauczyciel może zwolnić ucznia z pisania większej ilości sprawdzianów 

typu A. 

 

19. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia w formie pisemnej, na własną prośbę, 

oceny ze sprawdzianu typu B. Poprawa musi się odbyć w terminie dwutygodniowym od 

momentu oddania sprawdzianu.  Uczeń może też przystąpić do  jednokrotnej poprawy 

sprawdzianu typu A - poprawa w ciągu tygodnia od oddania sprawdzianu. Ocena z 

poprawy jest wpisywana do dziennika. Nie przewiduje się poprawy sprawdzianów typu  

C i egzaminów próbnych. 

 

20. Uczeń, który nie usprawiedliwi swojej nieobecności na sprawdzianie poprawkowym traci 

możliwość poprawy oceny niedostatecznej. 

 

21. Rodzice mają prawo do wglądu wszelkich prac kontrolnych swoich dzieci. Nauczyciel 

jest zobowiązany przechowywać je do końca roku szkolnego. 

 

22. Za brak  pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma możliwości jej 

poprawy (za wyjątkiem prac literackich, wypracowań). 

 

23. Uczeń może w ciągu półrocza maksymalnie dwa razy zgłosić przed lekcją                        

nieprzygotowanie do niej bez podania przyczyny (w tym  1 raz brak pracy domowej   i 1 

raz nieprzygotowanie do lekcji). Niewykorzystanie tej szansy nie powoduje przeniesienia 

jej na następne półrocze. Zgłoszenie nieprzygotowania jest równoznaczne  z 

uzupełnieniem  wiadomości z danej treści programu, jak i odrobieniem pracy domowej 

już na najbliższą lekcję. 

 

24. Podczas ustalenia ocen śródrocznych i rocznych pod uwagę bierze się oceny w 

następującej kolejności: 

1) sprawdziany typu B i C                                 

2) sprawdziany typu A i odpowiedzi ustne                                  

3) prace domowe                                   

4) udział w zawodach i konkursach                

5) zaangażowanie na lekcji   

w przypadku WF, plastyki, muzyki, 
techniki  i informatyki , oceny z 
ćwiczeń praktycznych 

 



 

25. W klasyfikacji śródrocznej i rocznej oceny wystawia się na podstawie średniej ważonej 

ustalonej w dzienniku elektronicznym. 

 

26. Ocenę śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali: 

5,51 – 6,00 celujący 

4,51 – 5,50 bardzo dobry 

3,51 – 4,50 dobry 

2,51 – 3,50 dostateczny 

1,51 – 2,50 dopuszczający 

1,00 – 1,50 niedostateczny 

 

27. Wystawiona ocena nie może być niższa niż przewiduje powyższa skala, ale może być 

podwyższona przez nauczyciela maksymalnie o jeden stopień (po uwzględnieniu postawy 

ucznia wobec obowiązków szkolnych). 

 

28. Ocenie „zaangażowanie na lekcjach” podlega nie sam fakt przejawiania aktywności przez 

ucznia, lecz rodzaj zaprezentowanych tą drogą wiadomości i umiejętności. 

 

29. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego napisania sprawdzianu, uczeń pisze go 

ponownie w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

 

30. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów są zobowiązani poinformować uczniów o przewidywanych 

dla nich rocznych  ocenach klasyfikacyjnych 2 tygodnie wcześniej. Proponowane oceny 

są wpisywane w odpowiednie rubryki dziennika elektronicznego (można wpisać  obok 

oceny "+" i "-", ocena śródroczna i roczna są ocenami pełnymi). 

 

31. W przypadku, gdy uczeń nie zgadza się z oceną, obowiązuje tryb odwoławczy z § 91. 

 

32. O przewidywanej uczniowi ocenie niedostatecznej z danego przedmiotu wychowawca   

jest zobowiązany poinformować rodziców w terminie 2 tygodni przed   posiedzeniem 

klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej rocznej  w formie   pisemnej. Jeden egzemplarz 

zawiadomienia otrzymuje rodzic, drugi z jego podpisem   zostaje w dokumentacji 

wychowawcy.  

 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Ustalona przez 

nauczyciela ocena niedostateczna roczna może być zmieniona w wyniku egzaminu  

poprawkowego. 

 

§ 85 

1. System oceny z zachowania uwzględnia w szczególności: 



 wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

 dbałość o honor i tradycje szkoły; 

 kształcenie wrażliwości uczniów na wartości patriotyczne; 

 dbałość o piękno mowy ojczystej; 

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych; 

 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

 okazywanie szacunku innym osobom. 

 

2. Celem systemu jest takie oddziaływanie na ucznia, aby: 

a) miał świadomość popełnianych błędów i dążył do ich  eliminowania poprzez               

ustawiczną pracę nad sobą i przezwyciężanie napotkanych trudności 

b) potrafi krytycznie oceniać postępowanie własne lub innych 

c) mógł w pełni wykorzystać i rozwijać swoje zdolności, umiejętności oraz  predyspozycje 

psychofizyczne 

 

3. Roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną zachowania  ustala się według następującej  

    skali: 

 wzorowe 

 bardzo dobre 

 dobre 

 poprawne 

 nieodpowiednie 

 naganne 

3a. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono   

      zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń   

      lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia   

      specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii  poradni psychologiczno –  

      pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej.  

 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością  

    umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, 

 

6. Nauczyciel stosuje ocenę wspierającą ucznia, docenia pozytywne przejawy 

    jego postępowania. 

 

7. Uwzględnia w ocenie ogólnej nawet najmniejsze symptomy poprawy. 

 

 



 

§ 86  

 

TRYB USTALANIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA 

 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

Obszar  Charakterystyka  

I  

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia  

1. Systematyczne i punktualne uczęszczanie 

na obowiązkowe i dodatkowe zajęcia 

edukacyjne, brak spóźnień.   

2. Właściwe zachowanie na lekcjach, 

przerwach i w czasie wyjść poza szkołę.  

3. Przestrzeganie Statutu szkoły oraz innych 

przepisów prawa.  

4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i 

prawidłowe reagowanie na zagrożenia.  

5. Przygotowanie do zajęć ustnie i pisemnie 

(z uwzględnieniem dopuszczalnych 

zgłoszeń), przynoszenie niezbędnych 

przyborów, podręczników i zeszytów).  

6. Dotrzymywanie ustalonych terminów 

(terminowe oddawanie prac, książek do 

biblioteki, oświadczeń od rodziców, 

usprawiedliwień itp.) i umów zawartych  

z nauczycielem, wywiązywanie się z 

podjętych zadań, obowiązków. 

7. Estetyczny i stosowny do sytuacji wygląd 

zewnętrzny i strój szkolny (szczegółowy 

zapis w Statucie Szkoły).  

II 

Postępowanie zgodne z dobrem 

społeczności szkolnej 

1. Uczestniczenie w konkursach, projektach 

lub zawodach różnych szczebli. 

2. Udzielanie pomocy koleżeńskiej, 



informowanie o zadanych pracach 

domowych. 

3. Promowanie szkołę poprzez odnoszenie 

sukcesów na wysokim szczeblu (minimum 

powiatowym) w konkursach, projektach lub 

zawodach wymagających intensywnego  

i długotrwałego przygotowywania się oraz 

samokształcenia. 

III 

Dbałość o honor i tradycje szkoły 

1. Aktywne uczestnictwo w pracach na rzecz 

klasy. 

2. Udział w życiu szkoły (np. apele, 

uroczystości, imprezy, poczet sztandarowy, 

samorząd szkolny, biblioteka, dekoracje, 

gazetka szkolna). 

3. Działanie na rzecz środowiska (np. udział 

w akcjach charytatywnych, wolontariat). 

4. Udział w akcjach proekologicznych (np. 

zbiórka surowców wtórnych). 

5. Noszenie w określonych dniach stroju 

galowego. 

6. Odnoszenie się z szacunkiem do symboli 

narodowych  i zachowanie właściwej 

postawy na uroczystościach patriotycznych. 

7. Korzystanie we właściwy sposób ze 

sprzętu i pomieszczeń szkolnych, 

nieniszczenie mienia własnego, szkolnego i 

innych osób 

IV 

Dbałość o piękno mowy ojczystej 

1. Posługiwanie się poprawną polszczyzną, 

nieużywanie wulgaryzmów. 

2. Stosowanie zwrotów grzecznościowych 

wobec wszystkich osób. 

V 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie 

własne oraz innych osób 

1. Właściwe zachowanie podczas lekcji i 

przerw. 

2. Dbanie o higienę ciała i stroju (np. zmiana 

stroju po WF-ie). 

3. Niestosowanie agresji psychicznej i 

przemocy słownej (np. nieprzezywanie, 

nieprowokowanie konfliktów, nie 

plotkowanie, nieośmieszanie, nieszydzenie 

itp.). 

4. Niestosowanie agresji fizycznej. 

5. Niesięganie po używki (np. napoje 

energetyzujące, e-papierosy, papierosy, 

alkohol, dopalacze, narkotyki). 

6. Niewykonywanie zdjęć i filmów innym 

osobom bez ich zgody, 

nierozpowszechnianie ich w Internecie 

(cyberprzemoc). 

7. Nieużywanie w szkole telefonów 

komórkowych, tabletów, dyktafonów i 



innych urządzeń nagrywających. 

VI 

Godne, kulturalne zachowanie się w 

szkole i poza nią 

1. Właściwie zachowuje się podczas apeli 

szkolnych, wycieczek szkolnych i wyjść 

poza teren szkoły. 

3. Przestrzeganie norm moralnych: 

uczciwość, prawdomówność, tolerancja, 

poszanowanie godności własnej i innych 

ludzi  

 

VII 

Okazywanie szacunku innym osobom 

1. Odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i 

innych pracowników szkoły (nie lekceważy 

poleceń, nie zachowuje się arogancko i 

prowokująco). 

2. Odpowiedzialność za swoje słowa i czyny 

(np. wulgarne rysunki, nieodpowiednie 

gesty). 

3. Takt, uprzejmość i życzliwość w 

kontaktach z innymi ludźmi. 

 

1. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje kredyt + 50 punktów, który jest 

równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co 

odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.   

2. Uczeń rozpoczyna II półrocze z nowym kredytem 50 punktów, punkty uzyskane w I 

półroczu obowiązują tylko do jego  końca. 

3. Ocenę roczną stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w I i II półroczu.  

4. Konkretnemu zachowaniu – pozytywnemu lun negatywnemu – przydzielona jest 

odpowiednia liczba punktów. 

5. Punkty dodatnie i punkty ujemne może przyznawać każdy nauczyciel uczący w szkole. 

6. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nauczyciel nie może sam dokonać wpisu do  dziennika 

elektronicznego, może to zrobić wychowawca klasy na prośbę  nauczyciela. Wychowawca 

wpisuje także punkty na wniosek pracownika szkoły.  

7. Uczniowie mają prawo uzyskać informację o aktualnym stanie punktów na godzinie 

wychowawczej, a rodzice (prawni opiekunowie) podczas zebrań ogólnych i konsultacji 

indywidualnych.  

8. Punkty dodatnie i ujemne przyznaje się według poniższych kategorii z tabeli: 

 

Skala punktowa pozytywnego zachowania ucznia 

L.p. Przejawy pozytywne 

 

Punkty 

1. Efektywne pełnienie funkcji w szkole (np. członkowie samorządu, poczet 

sztandarowy)  
 +5 /+15 

 

2. Aktywny udział w imprezie szkolnej.  

 
+5 

 

3. Praca na rzecz szkoły lub klasy (np. pomoc przy organizacji imprezy +3 



szkolnej lub klasowej, wykonanie gazetki, pomoc nauczycielowi, itp. )   

4. Efektywna praca w bibliotece.  

 
+3/ +5 

 

5. Pomoc kolegom w nauce (za każdą efektywną pomoc)  

 
+3 

 

6. 

 

Inna działalność prospołeczna (np. wolontariat). Punkty przyznajemy tylko 

wtedy, gdy uczeń wykonał pracę społeczną po lekcjach.  
+5/+20 

7. Działalność proekologiczna +3/+5 
 

8. Udział w zawodach, konkursach, imprezach szkolnych* +3    

 

9. Sukcesy w zawodach, konkursach szkolnych# +5 

 

10. Udział w zawodach, konkursach pozaszkolnych* +5   

 

11. Sukcesy w zawodach, konkursach pozaszkolnych ** +5/+10 

 

12. Aktywny udział w imprezach, uroczystościach pozaszkolnych + 5/ + 10 

 

13. Reprezentowanie szkoły w zawodach rejonowych +10   

 

14. Reprezentowanie szkoły  w konkursach przedmiotowych i sportowych - 

etap  powiatowy, wojewódzki 
+10/+15    

 

15. Aktywny udział w projektach, innowacjach pedagogicznych. +10 

 

16. Aktywny udział w zajęciach szkolnych kół zainteresowań. 

 
+5 

 

17. Aktywny udział w zajęciach przygotowujących do egzaminu zewnętrznego  

 
+5 

 

18. udział w akcjach charytatywnych +2/ +5 

 

20. przyznanie się do winy za przewinienia +1/+5 

 

21. 100% frekwencja bez spóźnień (raz na półrocze) +5 

 

22.  Brak uwag negatywnych przez cały miesiąc (raz na miesiąc) 

 
+3 

 

*-zaprezentowanie swoich umiejętności w najlepszy sposób 

**-zajęte miejsce I-III 

 

 

Skala punktowa negatywnego zachowania ucznia 

 

l.p. Przejawy negatywne Punkty 

 

1. Przeszkadzanie na lekcjach . -3/-5 



  

2. Niewykonanie polecenia nauczyciela  

 
-5 

 

3. Niewypełnianie obowiązków dyżurnego  

 
-3 

 

4. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych , 

korzystanie ze szkolnej sieci Wi-Fi bez zgody nauczyciela  
-5 

 

5. Brak zeszytu ucznia  (bez zgłoszenia nauczycielowi)  

 
-2 

 

6. Niewłaściwe zachowanie w czasie przerw (krzyki, bieganie, złośliwości,  

itp.)  
-5 

 

7. Nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki szkolnej  lub świetlicy  

 
-2 

 

8. Wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji  bez zgody 

nauczyciela 
-5 

 

9. Wagary, ucieczki z lekcji. 

 
-10 

 

10. Noszenie ubrań niezgodnych z regulaminem. Nieskromny, wyzywający 

wygląd.  
-5 

 

11. Brak zmiany obuwia  

 
-3 

 

12. Inne wykroczenia przeciw statutowi i regulaminom szkolnym (w 

zależności od wykroczenia) 
-5/-20 

 

13. Aroganckie odzywanie się do nauczyciela lub pracownika szkoły  

 
-5/-10 

 

14. Wulgarne zachowanie (słowa, gesty)  

 
-5 

 

15. Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do kolegów (ubliżanie, 

zaczepianie słowne lub fizyczne)  
-5 

 

16. Zakłócanie imprez i uroczystości szkolnych  

 
-5/-10 

 

17. Zniesławienie, pomówienie nauczyciela  

 
-20 

 

18. Udział w bójkach uczniowskich  

 
-10/-20 

 

19. Kradzież ( w zależności od charakteru kradzieży) 

 
-5/-20 

 

20. Palenie papierosów w tym e-papierosów (za każde przyłapanie lub 

towarzyszenie palącemu)  
-10 

 

21. Incydenty związane z piciem alkoholu  

 
-20 

 

22. Zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków oraz innych 

środków odurzających  
-50 

 

23. Wymuszanie pieniędzy, przedmiotów wartościowych, odrabiania prac 

domowych  
-10/-20 

 

24. Zaśmiecanie szkoły i jej otoczenia  

 
-5 

 

25. Zorganizowana przemoc fizyczna lub psychiczna ( m.in. „fala")  

 
-30 

 



26. Świadome niszczenie mienia szkolnego  

 
-5/-30 

 

27. Prowokowanie, podżeganie kolegów do złych uczynków  

 
-10 

 

28. Kłamstwa, oszustwa, podrabianie podpisów, ocen 

 
-10/-20 

 

29. Ściąganie na sprawdzianach, odpisywanie prac domowych 

 
-3 

 

30. Świadome niszczenie rzeczy innych osób (w zależności od zniszczenia)  

 
-5/-20 

 

31. Wnoszenie na teren szkoły i używanie niebezpiecznych narzędzi 

(zapalniczki, noże, petardy, gaz itp.)  
-20 

 

32. Stosowanie cyberprzemocy (obrażanie na portalach internetowych, 

rozpowszechnianie prywatnych treści bez wiedzy osoby zainteresowanej, 

nagrywanie i publikowanie zdjęć i filmów bez zgody osoby 

zainteresowanej, szkalowanie w mailach i SMS – ach)  

-10/-30 

 

 

 

9. Zasady przeliczania zdobytych punktów na ocenę szkolną: 

 

Ocena Liczba punktów 

Wzorowe 

 

150 i powyżej 

Bardzo dobre 100 – 149 

 

Dobre 50 – 99 

 

Poprawne 49 – 0 

 

Nieodpowiednie (-1) - (-50) 

 

Naganne 

 

(-51) i więcej 

 

10. Wychowawca wstępnie podsumowuje punktację na miesiąc przed wystawieniem ocen. 

Jeśli uczeń jest zagrożony oceną nieodpowiednią lub naganną, wychowawca informuje o 

tym rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń ma jeszcze możliwość poprawienia oceny 

przez zdobycie punktów dodatnich, jednak do oceny nie wyższej niż poprawna.  

 11. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi 

punktami) 10 punktów ujemnych w każdym półroczu. Uczeń nie może uzyskać oceny bardzo 

dobrej, jeśli posiada na koncie (poza dodatnimi punktami) 25 punktów ujemnych w każdym 

półroczu.. Uczeń nie może uzyskać oceny dobrej z zachowania, jeśli posiada na koncie (poza 

punktami dodatnimi) 50 punktów ujemnych w każdym półroczu.  



12. W szczególnych przypadkach nagannego zachowania wychowawca ma prawo obniżyć 

ocenę z zachowanie (wraz z uzasadnieniem) bez względu na ilość zdobytych punktów.  

 

13. Uczeń, który otrzymał upomnienie Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej 

niż poprawna. Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny 

wyższej niż nieodpowiednia.  

14. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca, po analizie punktacji ucznia oraz 

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

15. W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z następujących wykroczeń:  

a) znieważanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły,  

b) wyłudzanie pieniędzy,  

c) kradzież,  

d) picie alkoholu na terenie szkoły,  

e) palenie papierosów na terenie szkoły,  

f) używanie lub rozpowszechnianie środków odurzających,  

g) udział w zorganizowanej działalności przestępczej, stosowanie przemocy wobec innych 

osób,  

h) używanie na terenie szkoły urządzeń elektronicznych służących do zapisywania i 

odtwarzania obrazu i dźwięku,  

i) posiadanie, rozpowszechnianie niedozwolonych materiałów w formie elektronicznej i 

papierowej (np. fotografie, gazety, rysunki itp.),  

uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż nieodpowiednia (niezależnie od ilości uzyskanych 

punktów).  

 



16. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- -

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

17. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli nie 

zgadzają się z ustaloną oceną. W takim przypadku stosuje się działania określone w trybie 

odwoławczym, zgodnie ze Statutem Szkoły.  

 

 

§ 87 

 

ZASADY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

1. Przy ustaleniu oceny rocznej ustala się średnią liczbę punktów z I i II półrocza i na tej 

podstawie wystawia się ocenę.  

2. Śródroczną i roczną ocenę  zachowania ustala wychowawca na podstawie sumy punktów 

dodatnich i ujemnych oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 

ocenianego ucznia. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.   

3. Wychowawca klasy na koniec półrocza przyznaje uczniowi punkty ujemne za 

nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia oraz może przyznać uczniowi punkty 

dodatnie zgodnie z tabelą: 

Opis kategorii Liczba punktów 

 

Każda godzina lekcyjna opuszczona bez usprawiedliwienia * 

 
-1 

 

Każde  2 spóźnienia  

 
-1 

 

Najlepsza frekwencja w klasie i brak godzin  nieusprawiedliwionych  +5 

 

Punktualność (brak spóźnień)  

 
+5 

 

Kultura osobista  

 
+5 

 

Właściwy strój szkolny  

 
+5 

 

Wywiązywanie się z podjętych lub zleconych zadań  

 
+5 

 



*Uczeń ma obowiązek przedstawienia usprawiedliwienia nieobecności w ciągu tygodnia po 

powrocie do szkoły. Nieprzedstawienie usprawiedliwienia nieobecności w wyznaczonym 

wyżej terminie skutkuje brakiem możliwości usprawiedliwienia nieobecności . 

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

      nagrodami:                 

1. wyróżnienie przez wychowawcę klasy za bardzo dobre wyniki w nauce  i wzorowe 

zachowanie. 

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. 

3. dyplom bardzo dobrego ucznia za uzyskanie w wyniku klasyfikacji rocznej średniej 

ocen co najmniej 4,5 z obowiązujących zajęć edukacyjnych oraz bardzo dobre 

zachowanie. 

4. dyplom wzorowego ucznia oraz list gratulacyjny do rodziców za uzyskanie w wyniku 

klasyfikacji rocznej średniej ocen co najmniej 4,75 z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych i bardzo dobre zachowanie. Dla wzorowego ucznia Rada Rodziców 

może ufundować nagrodę rzeczową. 

 

6. Uczniowie otrzymują kary za uzyskanie następującej punktacji zachowania (suma punktów 

dodatnich i ujemnych): 

a) -1 pkt. – upomnienie wychowawcy z informacją do rodziców przy 

nieodpowiedniej ocenie z zachowania 

b) -10 pkt.– nagana wychowawcy z informacją do rodziców za ocenę 

nieodpowiednią z zachowania; wychowawca określa   wspólnie z rodzicami 

zasady ścisłej współpracy w zakresie eliminacji dalszych negatywnych zachowań 

ucznia. 

c) -20 pkt. – upomnienie dyrektora z informacją do rodziców. 

d) powyżej -51 pkt. –  dla ucznia nagana dyrektora z informacją do rodziców 

e) za rażące naruszenie Statutu Szkoły uczeń może być  przeniesiony do innej szkoły 

za zgodą kuratora z informacją do rodziców  

 

7. Uczniowie otrzymują następujące nagrody za sumę punktów dodatnich z zachowania (bez 

uwag  negatywnych): 

 +100 pkt. – pochwała wychowawcy klasy za bardzo dobre zachowanie z 

informacją do rodziców 

 +150 pkt. – pochwała dyrektora za wzorowe zachowanie z informacją do 

rodziców 

 +170 pkt. i więcej – dyplom za wzorowe zachowanie, wręczany na koniec roku 

szkolnego 

 

 

§ 88 

 



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 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 techniki, plastyki, muzyki, informatyki i zajęć wychowania fizycznego. 

 

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

się oceny z zachowania.  

 

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

ust.8 . 

 

8. Egzamin klasyfikacyjny z techniki, plastyki, muzyki, informatyki z oraz wychowania 

fizycznego 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 nauczyciela wskazanego przez 

Dyrektora szkoły. 

 

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 powołany przez niego nauczyciel – 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) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska nauczycieli- członków komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania  egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 

15. Do protokołu dołącza się odpowiednio  pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych jego odpowiedziach . Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

 

§ 89 

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

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 2 § 91.  

 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,  z 

zastrzeżeniem § 91.  

 

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

zastrzeżeniem § 91. 

  

§ 90 

1. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić uczeń, który otrzymał  w wyniku  rocznej 

klasyfikacji  ocenę  niedostateczną z danego przedmiotu. 

 

2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły 

 

3.  Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  



 

4. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych. 

 

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

- Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

            -  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

            - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 

7. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w 

innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły 

powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

8. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający: 

            - nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

           - imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

      - termin egzaminu poprawkowego;  

      - imię i nazwisko ucznia;  

      - zadania egzaminacyjne;  

     - ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

 

9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 91 

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  z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 

dni roboczych  po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.  

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna z  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  z zachowania – ustala się ją w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej ich liczby decyduje 

głos przewodniczącego komisji.  

 

3. Sprawdzian  wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w 

terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. 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 powołany przez niego  nauczyciel - jako przewodniczący 

komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – egzaminujący,  

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

zajęcia edukacyjne – członek komisji.  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zachowania: 

a) Dyrektor szkoły albo  wskazany  przez niego nauczyciel  jako przewodniczący 

komisji, 

b) wychowawca klasy,  

c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

d) pedagog, jeśli jest zatrudniony w szkole, 

e) psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole,  

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

g) 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  z 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  sprawdzające,  

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zachowania:  

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania,  

d) ustaloną ocenę z  zachowania wraz z uzasadnieniem.  

 

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  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. 

 

 

§ 92 

1. Uczeń klas IV - VIII szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeśli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.   

 

2. Uczeń otrzymuje również promocję po otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu 

klasyfikacyjnego i poprawkowego. 

 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków ust.1 i ust. 2 nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

4. Ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego 

ucznia. 

 

5. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna 

może postanowić o promowaniu ucznia kl. IV – VII szkoły podstawowej do klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania 

otrzymuje na koniec roku szkolnego świadectwo z wyróżnieniem. 

 



7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen  wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne  uzyskane z tych zajęć. 

 

8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych    średnią  co najmniej 4,5 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z  zachowania 

otrzymuje  na koniec roku dyplom, a średnią powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą 

ocenę z zachowania list gratulacyjny dla rodziców. 

 

9. Uczeń  kończy szkołę podstawową: 

1) jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie ósmej oraz roczne oceny 

klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w 

klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej; 

2) jeśli przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

 

10.  Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę 

klasyfikacyjną z  zachowania. 

 

§ 93 

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  Szkoły Podstawowej w Obicach większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków Rady. 

 

 


