
Szkoła Podstawowa nr 5  
w Gnieźnie 

im. Arkadego Fiedlera 

 
 

 

 

W E W N Ę T R Z N Y   

S Y S T E M   

O C E N I A N I A  
 

 

 

Opracowanie zespołu nauczycieli  

w składzie: 
Magdalena Domagała  

Iwona Fryda 

Monika Majchrzak  

Izabela Obuszewska-Woźniak 

Renata Ofertowicz  

Maciej Tomaszewski 

 Agnieszka Walczak 

 

 

 

 

 

 

„Nie zmuszaj dzieci do aktywności lecz wyzwalaj ich aktywność.  

Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia.  

Nie żądaj, lecz przekonuj. Pozwól dziecku pytać i   powoli rozwijaj jego umysł 

tak, aby samo chciało wiedzieć” 

J a n u s z  K o r c z a k
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WSTĘP 

Mając na uwadze odpowiedzialność, jaką stawia przed nami świat współczesny, jesteśmy 

przekonani, że absolwenci Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie muszą być przygotowani do życia, 

w którym dokonywanie właściwych wyborów jest umiejętnością najcenniejszą. 

Wspólnie z rodzicami chcemy kształcić i doskonalić wśród uczniów umiejętność pozytywnego odbioru 

nierzadko trudnej i pełnej niebezpieczeństw rzeczywistości, w której patriotyzm lokalny i narodowy jest 

cechą szczególną, motywującą do aktywnego życia. 

Wychodząc naprzeciw wyobrażeniom szkoły przyjaznej i bezpiecznej, spełniającej oczekiwania 

uczniów, nauczycieli, rodziców jednoczącej ich wszystkich w osiąganiu stawianych celów, mamy nadzieję, 

że Wewnątrzszkolny System stanie się „drogowskazem” do sprawiedliwej oceny wiedzy i umiejętności, 

spełniającym wymogi poszanowania godności wszystkich jego podmiotów, tworzącym przyjazną 

atmosferę przy wypełnianiu hasła: „Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy” (Seneka). 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania zostały opracowane  na podstawie: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 60); 

 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.); 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) – art. 44o. 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków 
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, 
poz. 155 z póź. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 356); 

 Statut Szkoły. 

  



  

  

Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie                                                  S T R O N A  4 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

§ 8 

 Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem niezbędnym do 
planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój ucznia. 

Polega ono nie tylko na zdobyciu przez ucznia wiedzy, lecz przede wszystkim na jej rozumieniu 
i wykorzystaniu do rozwiązywania różnorodnych problemów i zastosowaniu w życiu codziennym. System 
oceniania wypływa z ogólnego systemu wartości szkoły, którego najistotniejszym elementem jest 
deklaracja solidnego przygotowania uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się 
świecie. 

 

1. Cele wewnątrzszkolnego oceniania: 

a)  oparcie pracy edukacyjnej o podstawy programowe, 

b)  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 
w tym zakresie, 

c)  pobudzanie  rozwoju umysłowego ucznia oraz  motywowanie  go do dalszej, systematycznej pracy, 

d)  udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji, o tym co zrobił 
dobrze i jak powinien się dalej uczyć oraz wskazówek do samodzielnego planowania własnego 
rozwoju a rodzicom informacji o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

e)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

f)  dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 
w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

g)  umożliwianie nauczycielom planowania procesu nauczania, śledzenie jego przebiegu i doskonalenie 
organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej, 

h)  wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny; 

i)  ocenianie osiągnięć i umiejętności ucznia wynikających ze standardów osiągnięć i wymagań 
opartych o podstawę programową ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności priorytetowych 
szkoły, 

j)  udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 

 

§ 8a 

2. Ocenianiu podlegają: 

 osiągnięcia edukacyjne ucznia, których ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego 
i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę, 

 zachowanie ucznia, którego ocenianie polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły, 

 aktywność ucznia na zajęciach, 

 przygotowanie ucznia do zajęć, 

 wysiłek wkładany przez ucznia - dot. przedmiotów wskazanych w rozporządzeniu MEN 
z 10 czerwca 2015 r. 
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3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

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

 ustalanie kryteriów oceniania zachowania. 

 ustalanie ocen bieżących i ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 

 przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 

 ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 
zajęć dla mniejszości narodowej, a także rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z zajęć edukacyjnych oraz rocznej ceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

 

§ 8b 

INFORMOWANIE RODZICÓW NA POCZĄTKU ROKU 

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

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

 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

 warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych. 

Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest zapis w teczce wychowawcy. 

 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców o: 

 warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

 warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz 
opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać 
i sposób przekazywania tych informacji. 
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Rozdział I.  
ZASADY SPRAWDZANIA I KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ 

EDUKACYJNYCH UCZNIA ORAZ ZASADY USTALANIA ŚRÓDROCZNYCH I 
ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

  

Zasady oceniania 

 

§ 9  

 

1. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na: 

1) bieżące – określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu 
nauczania, 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne oceny – określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia 
przewidzianych w programach nauczania na dany okres (rok szkolny); oceny te nie muszą być 
ustalone jako średnie arytmetyczne stopni bieżących (cząstkowych), 

b) końcowe. 

 

2. Poziom opanowania przez ucznia klasy IV, V, VI, VII i VIII wiedzy i umiejętności określonych 
programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych zwanych dalej „stopniami” według 
następującej skali: 

stopień skrót literowy oznaczenie cyfrowe 

celujący cel. 6 

bardzo dobry bdb. 5 

dobry db. 4 

dostateczny dst. 3 

dopuszczający dop. 2 

niedostateczny ndst. 1 

 

3. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stawianie pojedynczych znaków; „+”, „-” 

4. Rodzaje ocen w klasach I - III: 

a) Wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości – ocena dojrzałości szkolnej - w klasie I. 
Wstępna diagnoza przeprowadzana jest w pierwszym miesiącu nauki. Wyniki diagnozy są 
podstawą do planowania pracy z klasą i uczniem na cały, trzyletni cykl. Na jej podstawie 
dostosowujemy wymagania do możliwości uczniów, podejmujemy działania wspomagające. 
W oparciu o wyniki diagnozy organizujemy w szkołach pomoc pedagogiczną dla dzieci i ich 
rodziców. 

b) Ocena bieżąca – określająca poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części 
programu nauczania; informująca ucznia o jego postępach, wskazująca osiągnięcia i to, co 
należy usprawnić.  

c) Ocena śródroczna i roczna – wyrażona na piśmie, jest oceną opisową, która obejmuje opis 
osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie wszystkich edukacji (załącznik nr 2, 3, 4). 
W uzasadnionych wypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z wybranych lub 
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z wszystkich ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii 
lekarza.  

 

5. O przebiegu procesu nauczania, realizacji zadań i postępach w nauce uczniów klas I - III, nauczyciel 
informuje uczniów i rodziców (opiekunów prawnych):  

a) w formie ustnej (informacje dla dzieci w trakcie trwania lekcji, informowanie rodziców podczas 
spotkań indywidualnych, konsultacji i ogólnych zebrań),  

O przebiegu procesu nauczania, realizacji zadań i postępach w nauce uczniów klas I - III, 
nauczyciel informuje uczniów i rodziców (opiekunów prawnych):  

b) w formie symboli cyfrowych, określających poziom osiągnięć ucznia w formie pisemnej 
informacji w zeszytach, ćwiczeniach, na wszelkich wytworach aktywności i dzienniku 
elektronicznym.  

6 
Uczeń   opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności  zawartych w podstawie programowej. 
Samodzielnie , twórczo i bezbłędnie rozwiązuje problemy i zadania. Wykazuje się wiadomościami 
i umiejętnościami wykraczającymi poza podstawę programową. 

5 
Uczeń w pełni przyswoił wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania. Korzysta ze 
zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach i potrafi zastosować je do rozwiązania zadań 
i problemów. 

4 
Uczeń pracuje samodzielnie, korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach, 
rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy, a wskazane błędy potrafi poprawić. 

3 
Uczeń na ogół stosuje zdobyte wiadomości i zazwyczaj samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim 
poziomie trudności. Przy trudniejszych wymaga pomocy nauczyciela. 

2 
Uczeń przyswoił część wiadomości i zdobył niektóre umiejętności objęte programem nauczania. 
Samodzielnie wykonuje tylko zadania o niewielkim stopniu trudności. Wymaga częstej pomocy 
i dodatkowych wskazówek nauczyciela. 

1 
Uczeń ma duże problemy z przyswajaniem wiedzy i umiejętności. Nie pracuje samodzielnie. 
Wymaga stałego wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela. Nie opanował podstawowych 
wiadomości i umiejętności. 

 

6. Nauczyciel sporządza śródroczną i roczną ocenę opisową zajęć edukacyjnych i zachowania.  
Przy ocenach wyrażonych cyfrą dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–”. 

7. Nie wprowadza się oceny opisowej z religii/etyki w klasach I – III, nie włącza się jej również do treści 
oceny opisowej edukacji wczesnoszkolnej. Poziom wiedzy i umiejętności ocenia się w stopniach 
szkolnych zawartych w WSO (par. 9 ust. 2). Na świadectwach i w arkuszach ocen dla klas I – III skala, 
według której wystawiona jest ocena z religii lub etyki podana jest w treści tych dokumentów.  

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

9. W klasach I-III poziom wiedzy i umiejętności z języka angielskiego wyrażony jest oceną opisową. 
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§ 10 

 

Ocenianie bieżące przeprowadza się według następujących zasad: 

1. Zasada otwartości: 

a)  uczniowie na pierwszych zajęciach w roku szkolnym są informowani przez nauczyciela danych 
zajęć edukacyjnych o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć, a także warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych; przekazanie informacji jest potwierdzone zapisem w dzienniku lekcyjnym i zeszytach 
uczniów; 

b)  rodzice w czasie zebrań i konsultacji są informowani przez wychowawców o prawie wglądu do w/w 
przepisów, które znajdują się w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły; 

c)  ocena z odpowiedzi ustnej jest oceną jawną dla ucznia i powinna być każdorazowo uzasadniona 
krótkim słownym komentarzem. 

d)  każda ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów): 

 nauczyciel ma obowiązek udostępnić uczniom i rodzicom sprawdzone i ocenione bieżące prace 
pisemne. Uzyskanie sprawdzonej pracy pisemnej jest wyrazem prawa ucznia i jego rodziców do 
bezpośredniego dostępu do informacji o postępach w nauce lub ich braku, wskazującej nad 
czym uczeń musi popracować, aby uzupełnić te braki lub rozwinąć swoje umiejętności. 

 nauczyciele  zobowiązani  są  do  przekazywania  informacji  o  ocenach  z zachowaniem prawa 
do prywatności oraz w sposób zapewniający ochronę danych osobowych uczniów. 

 dopuszcza się możliwość fotografowania sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych. Prawo 
fotografowania przysługuje uczniowi oraz jego rodzicom w stosunku do własnej pracy. 

e)  na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły 
dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń 
dotyczących rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu 
uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

1a) dokumentacja, o której mowa w pkt. e) jest udostępniana w gabinecie dyrektora lub wicedyrektorów 
szkoły w obecności nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne w terminie wskazanym 
przez dyrektora lub wicedyrektorów szkoły. 

2. Zasada systematyczności i terminowości:  

a)  ocenianie powinno być zaplanowane i systematyczne; 

b)  ustala się minimalną ilość ocen bieżących jakie musi uzyskać w semestrze uczeń z danego 
przedmiotu. Ilość ocen bieżących jest uzależniona od tygodniowej ilości godzin przeznaczonych na 
realizację przedmiotu, co ilustruje tabela: 

 

      Tygodniowa ilości godzin przeznaczona  
na realizację przedmiotu 

Minimalna ilość ocen bieżących, które musi 
uzyskać uczeń w semestrze 

1 3 

2 4 

3 5 

4 i więcej 6 
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c)  ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności takie 
jak: 

 odpowiedź ustna, 

 test, 

 kartkówka (nie przekraczająca 3 ostatnich lekcji), 

 sprawdzian, 

 praca klasowa na zakończenie działu, 

 praca długoterminowa – referat, projekt edukacyjny, album itp., 

 inne, wynikające ze specyfiki przedmiotu; 
 

ocenie podlegają również: 

 aktywność, 

 praca domowa, 

 zeszyt, 

 udział w konkursach, projektach, itp. 

 praca na lekcji; samodzielna, w parach lub w grupach, 

 własna dokumentacja ucznia (portfolio), 

 praca wytwórcza. 

 

3. Zasada higieny pracy umysłowej: 

a)  nauczyciele zapowiada prace powtórzeniowe na tydzień przed ich terminem, określa dokładnie 
zakres materiału oraz wpisuje ołówkiem tę informację do dziennika; 

b)  w ciągu tygodnia mogą odbywać się najwyżej 3 sprawdziany; 

c)  w jednym dniu nie można przeprowadzić więcej niż jeden test, sprawdzian lub pracę klasową. 

4. Zasada dostosowania wymagań  edukacyjnych do możliwości ucznia: 

a)  nauczyciele są zobowiązani, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i innych określonych w ustawie o systemie oświaty, 
dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia; 

b)  przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy przede wszystkim 
brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 
specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia 
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 
fizycznej; 

c)  W przypadku uczniów nieposiadających orzeczenia lub opinii zawartych w podpunkcie a), na 
podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.  

 

5. Zasada poprawiania ocen: 

a) poprawa oceny jest dobrowolna  

b) uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania 
sprawdzonych prac, pod uwagę nauczyciel bierze średnią obu ocen (warunki szczegółowe regulują 
przedmiotowe systemy oceniania), 

c) jeżeli uczeń jest nieobecny na sprawdzianie, ma obowiązek napisać pracę pisemną z całego działu 
na najbliższej lekcji, w przypadku długotrwałej choroby termin nauczyciel uzgadnia z uczniem; 

d) przy poprawianiu prac klasowych pisemnych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają 
się, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika elektronicznego. 
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6. Zasada obowiązkowości: 

uczeń zobowiązany jest posiadać na zajęciach zgodnie z wymaganiami nauczyciela: podręcznik, 
zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy, w zeszycie przedmiotowym ocenie podlegają wybrane przez 
nauczyciela zagadnienia; 

7. Zasada współdziałania z rodzicami: 

a) rodzice są informowani przez nauczycieli o postępach edukacyjnych i zachowaniu dzieci przez 
systematyczne wpisywanie ocen w dzienniczku elektroniczneym oraz konsultacje dla rodziców; 

b) wychowawca klasy i nauczyciel przedmiotu informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 
o przewidywanych dla niego semestralnych ocenach niedostatecznych na miesiąc przed radą 
klasyfikacyjną na koniec I semestru, a o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych na 
miesiąc przed radą klasyfikacyjną na koniec II semestru w formie pisemnej i dzienniku 
elektronicznym. 

 

8. Zasada celowości oceniania: 

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

 

 

§ 11 

 

1. Szczegółowe kryteria oceniania uczniów z poszczególnych przedmiotów są opracowane przez zespoły 
samokształceniowe. 

2. Stopień ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. Nie może on być uchylony ani zmieniony 
decyzją administracyjną. 

3. Każdy nauczyciel ma prawo ustanowienia własnych przedmiotowych systemów oceniania  (PSO) pod 
warunkiem, że nie będą sprzeczne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i obowiązek zapoznania 
z nimi ucznia na początku roku szkolnego. PSO uczniowie klas 4-8 otrzymują na początku roku 
szkolnego i wklejają do zeszytu. Uczniowie i rodzice potwierdzają zapoznanie się z PSO podpisem. 

4. Sposób gromadzenia informacji: dziennik elektroniczny. 

5. Sposób informowania rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów: 

a) o modelu oceniania – informuje wychowawca: rodziców – na pierwszym zebraniu z rodzicami, 
uczniów – na godzinie z wychowawcą; 

b) o wymaganiach edukacyjnych – informują uczniów nauczyciele zajęć edukacyjnych na lekcji 
organizacyjnej; 

c) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych – informuje rodziców wychowawca na 
pierwszym zebraniu z rodzicami; 

d) o sposobie i kryteriach oceniania zachowania – informuje wychowawca: rodziców – na pierwszym 
zebraniu z rodzicami, uczniów – na godzinie z wychowawcą; 

e) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania – informuje rodziców wychowawca na pierwszym zebraniu z rodzicami. 

6. Częstotliwość i formy kontaktu z rodzicami – na zebraniach z rodzicami, co najmniej 2 razy w półroczu. 
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Ogólne kryteria oceniania 

 

§ 12 

 

1. Stopień „celujący” otrzymuje uczeń, który: 

a)  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotów 
w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

b)  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 
i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe 
i wykraczające poza program nauczania tej klasy;  

c)  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 
kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, regionalnym albo 
ogólnopolskim lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

2. Stopień „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotów 
w danej klasie; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 
i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 
zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

3. Stopień „dobry” otrzymuje uczeń, który: 

dobrze opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, 
poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 
teoretyczne i praktyczne. 

4. Stopień „dostateczny” otrzymuje uczeń, który: 

opanował konieczne wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania w danej 
klasie i samodzielnie rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne. 

5. Stopień „dopuszczający” otrzymuje uczeń, który: 

ma trudności w opanowaniu koniecznych wiadomości i umiejętności przewidzianych programem 
nauczania w danej klasie, ale przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne 
i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

6. Stopień „niedostateczny” otrzymuje uczeń, który: 

nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania 
w danej klasie i mimo pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać prostych zadań 
teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu trudności. 
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§ 13 

 

1. Dla uczniów klas IV – VIII wprowadza się następującą jednolitą skalę procentowo – punktową w celu 
oceny testów, sprawdzianów i prac klasowych (nie dotyczy kartkówek): 

a)  100% punktów możliwych do zdobycia – stopień „celujący” 

b)  od 90% do 99% punktów możliwych do zdobycia – stopień „bardzo dobry” 

c)  od 70% do 89% punktów możliwych do zdobycia – stopień „dobry” 

d)  od 50% do 69% punktów możliwych do zdobycia – stopień „dostateczny” 

e)  od 35% do 49% punktów możliwych do zdobycia – stopień „dopuszczający” 

f)  od 0%  do 34%punktów możliwych do zdobycia – stopień „niedostateczny” 

 

2. Ustala się termin oddania ocenionych prac pisemnych – nie dłużej niż dwa tygodnie po napisaniu 
pracy. Wyklucza się okresy świąt, ferii oraz nieobecności nauczyciela. 

3. Prace klasowe, testy i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową 
z przyczyn losowych (nieobecność usprawiedliwiona) to powinien napisać ją lub odpowiadać ustnie 
w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły (odpowiedzialny jest za to uczeń). 

4. Uczeń może być odpytywany w formie ustnej lub pisemnej (kartkówka) z wiadomości i umiejętności 
obejmujących zakres trzech ostatnich lekcji. 

Uczeń z kartkówki może otrzymać ocenę celującą, jeżeli w sposób twórczy napisał lub rozwiązał 
zadania wykazując się kreatywnością. 

5. Uczeń ma prawo zgłosić (na początku lekcji) brak przygotowania do zajęć bez podania przyczyny 
(ilość zgłoszeń nieprzygotowania regulują przedmiotowe systemy oceniania). Prawo to nie dotyczy 
lekcji, na której przeprowadzane są zapowiedziane sprawdziany i prace klasowe. Brak przygotowania 
do zajęć będzie odnotowywany przez nauczycieli. Kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną 
niedostateczną. Za każde kolejne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  Uczeń, 
który nie zgłosił nieprzygotowania do lekcji lub braku zadania domowego otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

6. Dopuszcza się stosowanie „plusów” - za aktywność, przygotowanie materiałów pomocniczych, 
zadania dodatkowe lub zadania o mniejszym stopniu trudności (warunki szczegółowe regulują 
przedmiotowe systemy oceniania). 

7. Uczeń może również otrzymywać stopnie za aktywność, pracę domową, swoją dokumentację oraz 
pracę wytwórczą. 

8. Nie ocenia się uczniów do 3 dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

9. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć lub uchyla się od oceniania (nie ma minimalnej liczby ocen) 
może być nieklasyfikowany z przedmiotu. 

10. Okres adaptacyjny dla uczniów klas czwartych trwa do końca września każdego roku. W tym czasie 
uczniowie wdrażani są do zasad zawartych w wewnątrzszkolnym ocenianiu, nie otrzymują ocen 
niedostatecznych a zasady oceniania obowiązują każdego z nich od października danego roku. 
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Zasady wystawiania oceny na podstawie średniej ważonej 

 

$14 

 

1. Ocena śródroczna (na zakończenie I semestru) jest średnią ważoną ocen cząstkowych.  
2. Ocena końcoworoczna (na zakończenie II semestru) jest średnią ważoną ocen cząstkowych z I i II 

semestru. 
3. Każda ocena cząstkowa, zdobywana przez uczniów, ma określoną wagę. Uczeń na każdym etapie 

nauki może śledzić ewaluację swojej oceny i precyzyjnie określić średnią ważoną z otrzymanych 
ocen.   

4. Średnia ważona w przeciwieństwie do arytmetycznej uwzględnia fakt, że nie każda ocena ma taką 
samą wagę, dlatego jest bardziej obiektywna i sprawiedliwa. Zatem system ten pozwala w sposób 
jednoznaczny wystawić ocenę śródroczną i końcoworoczną.  

5. Formy aktywności i ich wagi z przedmiotów szkolnych z wyjątkiem wychowania fizycznego.  

  

Waga  Formy aktywności  
Kolor 
zapisu 

w dzienniku  

4  
 Tytuł laureata (I, II i III miejsce) w konkursie miejskim, rejonowym, powiatowym, 

wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym, archidiecezjalnym 
zielony  

3  

 Sprawdzian semestralny lub całoroczny  
 Praca klasowa sprawdzian, test 
 Wyróżniająca się aktywność artystyczna  
 Nagrody i wyróżnienia w konkursie  szkolnym i międzyszkolnym 
 Śpiew, granie na instrumentach muzycznych  
 Poprawy testów, sprawdzianów, prac klasowych  
 Praca długoterminowa  
 Zadania domowe „na termin”  
 Ćwiczenia twórcze i wykonane prace (plastyka, technika) 

czerwony  

2  

 Kartkówki  
 Odpowiedź / wykonywanie zadania przy tablicy  
 Dyktando  
 Recytacja, przemówienie  
 Ćwiczenia twórcze i wykonane prace 
 Wypracowanie, dłuższe formy wypowiedzi (list, opowiadanie, charakterystyka, 

rozprawka, e-mail itd.)  
 Prace dodatkowe (prezentacje, projekty, doświadczenia przeprowadzane 

w domu).  
 Aktywność i zaangażowanie w uroczystości szkolne – udział w akademiach, 

przedstawieniach (muzyka,  j. polski)  
 Technika czytania (j. obce)  
 Praca samodzielna na lekcji 
 Karta pracy wykonana samodzielnie na lekcji  
 Test czytania ze zrozumieniem (j. polski)  
 Udział w konkursie szkolnym (punktacja powyżej 50%) 
 Udział w konkursie szkolnym (prace artystyczne) 

niebieski  
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1  

 Aktywność na lekcji  
 Praca w zespole/ grupach/ parach  
 Zadanie domowe  
 Proste zadania dodatkowe  
 Brak przygotowania do lekcji, (brak zadania, zeszytu, zeszytu ćwiczeń, 

potrzebnych przyborów i materiałów)  
 Zeszyt przedmiotowy  
 Udział w konkursie szkolnym (punktacja poniżej 50%) 
 Zbiórka surowców wtórnych  
 Wszystkie oceny z edukacji wczesnoszkolnej (w tym - religia, j. angielski, 

informatyka)  
 Wszystkie oceny z wychowania fizycznego w klasach 4-8  
 Czytanie (j. polski)  
 Odpowiedź ustna (j. polski)  
 Krótkie formy wypowiedzi (j. polski - np. zaproszenie, ogłoszenie, reklama itd..)  
 Pisemny opis dzieła sztuki (plastyka) 

czarny  

  

5. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–”  przyporządkowując  
im odpowiednie wartości według skali:  

 

Ocena: 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 

Wartość: 6 5.75 5,5 5 4,75 4,5 4 3,75 3,5 3 2,75 2,5 2 1,75 1,5 1 

 

 

4. Średniej przyporządkowuje się ocenę z przedmiotów szkolnych następująco:  

   

średnia stopień 

≤ 1,69  niedostateczny   

1,70 – 2,69   dopuszczający   

2,70 – 3,69  dostateczny   

3,70 – 4,69   dobry   

4,70 – 5,39  bardzo dobry   

≥ 5,40  celujący   
 

 

Ocena ZAKRES 

1  0  do 1,69  
2-  1,70  do 1,90  
2  1,91  do 2,49  

2+  2,50  do 2,69  
3-  2,70  do 2,90  
3  2,91  do 3,49  

3+  3,50  do 3,69  
4-  3,70  do 3,90  
4  3,91  do 4,49  

4+  4,50  do 4,69  
5-  4,70  do 4,90  
5  4,91  do 5,20  

5+  5,21  do 5,39  

6  5,40  do 6  
 

Ocena ZAKRES 

1 0  do 1,69  
2 1,70  do 2,69  
3 2,70  do 3,69  
4 3,70  do 4,69  
5 4,70  do 5,39  
6 5,40  do 6  

 

 



  

  

Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie                                                  S T R O N A  15 

Rozdział II.  
ZASADY USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ  

OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

 

§ 15 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji:  

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

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

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego – w terminie do 30 stycznia 
danego roku. 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych 
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych 
zajęć oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo 
najwyższej oraz  

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio 
w klasach programowo niższych oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

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

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

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

9. 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 zachowania. 

10. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, 
o której mowa w pkt.9 wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć 

11. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest 
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 
tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie za który 
przeprowadzana jest klasyfikacja. 

12. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów). 

13. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej rada 
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na wniosek ucznia lub rodzica 
(prawnego opiekuna). 
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14. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki 

2) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

15. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

16. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

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

18. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w której skład wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.       

19. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

20. Do protokołu dołącza się 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. 

21. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 
(prawni opiekunowie) ucznia. 

22. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się 
z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

23. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie 
ustalonym zgodnie z pkt. 22 może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły. 

24. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania  
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

25. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem §11 pkt. 2. 
Niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 
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Rozdział III.  
Warunki niepromowania uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej 

§ 16 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U z 2015r. poz.2156 ze zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1591). 

Ustawa o systemie oświaty: Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych. 

Rozdział 3a, art. 44o ust. 2 
"W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 
roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 
klasy przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po 
zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 
wychowawcy oddziału". 

 

 

Procedura niepromowania: 

1. Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia 

zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w II etapie edukacji szkolnej czyli w klasach IV- VIII 

szkoły podstawowej. 

2. Właściwe rozmieszczenie treści nauczania z uwzględnieniem możliwości rozwojowych ucznia 

w I etapie edukacji szkolnej jest procesem rozłożonym na 3 lata. Treści nauczania narastają 

i rozszerzają się w układzie spiralnym, tzn. wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia klasy I 

będą powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w klasie II i III. 

3. Promocji do następnej klasy nie otrzymuje uczeń, który nie rokuje na powodzenie w nauce w klasie 

wyższej, a powtórzenie klasy daje nadzieję i szansę na uzupełnienie jego podstawowych 

i najważniejszych kompetencji w zakresie czytania, pisania i liczenia. Powyższą decyzję należy 

traktować jako rzetelną i kompleksową pomoc uczniowi w nadrobieniu istotnych zaległości 

w materiale nauczania oraz profilaktykę w zapobieganiu późniejszym globalnym niepowodzeniom 

szkolnym w starszych klasach. 



  

  

Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie                                                  S T R O N A  18 

4. Powyższe postępowanie zapobiega także powstawaniu zaburzeń emocjonalnych u dziecka pod 

nazwą fobii szkolnej, nerwicy szkolnej, niedostosowania społecznego wynikających z braku 

podstawowych kompetencji edukacyjnych uniemożliwiających przyswajanie wiedzy na wszystkich 

poziomach edukacyjnych. Uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności 

będzie w starszych klasach narażony na nieustającą frustrację, a tym samym zacznie unikać 

konfrontacji z rzeczywistością szkolną w postaci, np. wagarów, agresywnego, aspołecznego lub 

autodestrukcyjnego zachowania. 

5. Na początku roku szkolnego nauczyciel przeprowadza diagnozę, analizuje wyniki i organizuje dla 

ucznia pomoc psychologiczno - pedagogiczną. O trudnościach ucznia informuje jego rodziców, 

nauczycieli uczących w danej klasie, kwalifikuje dziecko do udziału w zajęciach specjalistycznych. 

6. Propozycję niepromowania ucznia składa wychowawca klasy (lub rodzic/opiekun prawny dziecka) 

w oparciu o własne obserwacje dziecka, jego dotychczasowe postępy, rozmowy z rodzicami 

(wychowawcą), konsultacje z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie, pedagogiem szkolnym. 

7. Wychowawca klasy w obecności pedagoga szkolnego miesiąc przed klasyfikacją roczną informuje 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia o ewentualnym niepromowaniu ich dziecka, o ile nie nastąpi 

znaczny postęp w nauce syna/córki. Fakt ten rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają swoim 

podpisem na stosownym oświadczeniu. 

8. Tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca klasy zasięga opinii 

rodziców. Rodzic/prawny opiekun składa w formie pisemnej wniosek o pozostawienie dziecka w danej 

klasie umieszczając swój czytelny podpis. 

9. Propozycję niepromowania ucznia wychowawca przedstawia na posiedzeniu klasyfikacyjnym Radzie 

Pedagogicznej, która zatwierdza (lub nie zatwierdza) większością głosów. 

10. Niepromowanie ucznia dotyczy nieopanowania treści z edukacji polonistycznej i matematycznej. 

Podstawą szkolnej edukacji jest czytanie, pisanie i liczenie jako umiejętności niezbędne do 

samodzielnego zdobywania nowych kompetencji. Brak tych umiejętności w znacznym stopniu 

uniemożliwia naukę w zakresie wszystkich edukacji. 
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Rozdział IV.  
WARUNKI PROMOWANIA UCZNIÓW I UKOŃCZENIA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

§ 17 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy 

programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 

szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii 

rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

Uzasadnieniem dla braku promocji ucznia może być m.in. nieopanowanie wymagań podstawy 

programowej w zakresie podstawowych umiejętności umożliwiających skuteczne uczenie się w klasie 

wyższej tj.: brak znajomości liter i cyfr lub brak opanowania elementarnych umiejętności w zakresie 

uczenia się pisania, czytania, liczenia. 

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

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić 

o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu 

roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 

treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4. Uczeń klasy IV-VIII otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych otrzymał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

5. Uczeń klasy IV-VIII, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych 

zajęć. 

6. Egzamin poprawkowy odbywa się na wniosek ucznia lub rodzica. 

7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji; 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący; 

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 
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10. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.6 pkt.2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 

powołuje, jako osobę egzaminującą, innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne. 

11. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin egzaminu poprawkowego, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Do protokołu dołącza się 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. 

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

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

dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

15. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej 

i powtarza klasę. 

16. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu nauki 

w szkoły promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem że te zajęcia edukacyjne są 

realizowane w klasie wyższej. 

17. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy ósmej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oceny wyższe od oceny niedostatecznej. 

18. Uczeń klasy ósmej, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał jedną ocenę niedostateczną 

z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ma prawo przystąpić do egzaminu 

poprawkowego.  

19. Uczeń klasy ósmej, który na egzaminie poprawkowym uzyskał chociaż jedną ocenę niedostateczną, 

nie kończy szkoły, nie otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły ani zaświadczenia o wyniku 

sprawdzianu. 

20. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest promowany 

z uwzględnieniem specyfiki kształcenia tego ucznia i kończy szkołę za zgodą Rady Pedagogicznej  

w porozumieniu z rodzicami. 
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Rozdział V.  
TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ USTALONA OCENY 

KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
LUB ZACHOWANIA 

 

§ 18 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone 
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od 
dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna klasyfikacyjna ocena z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian 
wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych. 

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

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt.1 przeprowadza się 
w formie pisemnej i ustnej.  

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od 
dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

7. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia wchodzą: 

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

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły 
powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający 
w szczególności: 

1) Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, 

2) Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 

4) Imię i nazwisko ucznia, 

5) Zadania sprawdzające, 

6) Ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 

10. Do protokołu, o którym mowa w ust.9 dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. 
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11. W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą: 

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

2) wychowawca oddziału, 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

4) pedagog, 

5) psycholog, 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

 

12. Komisja, o której mowa w ust.11 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od 
dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

13. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust.9 sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

2) Termin posiedzenia komisji, 

3) Imię i nazwisko ucznia, 

4) Wynik głosowania, 

5) Ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 

14. Protokoły, o których mowa w ust.9 i 13, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

15. Ustalona przez komisje, o których mowa w ust.3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

17. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 
zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 
przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 7 jest ostateczna. 
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Rozdział VI.  
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO MOŻLIWOŚCI UCZNIA 

 

§ 19 

 

1. Pedagog ma obowiązek powołania zespołu nauczycieli uczących w danej klasie i przekazania 
informacji o uczniu dotyczącej zaleceń poradni. 

2. Nauczyciele są zobowiązani w pracy z uczniem o obniżonych wymaganiach edukacyjnych do: 

a) opracowania zakresu umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu; 

b) dostosowaniu form oceniania. 

3. Uczeń z trudnościami ma prawo do uzupełnienia partii materiału we własnym rytmie, pod warunkiem, 
że praca jego jest systematyczna i wykazuje on chęć współpracy z nauczycielem. 

4. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym publicznej 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. 

5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa, do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w 
art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

6. 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. 

7. Uczeń zdolny ma możliwości do rozwijania swoich umiejętności i wykonywania dodatkowych zadań 
o podwyższonym stopniu trudności. 

8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu 
na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub 
zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, 
w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb 

a) 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. 

b) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na podstawie 
opinii o braku możliwości uczestniczenia  ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas 
określony w tej opinii. 

c) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w pkt.b, uniemożliwia ustalenie 
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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Rozdział VII.  
ZASADY ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ 

 

§ 20 

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu 

na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub 

zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym 

w następujących przypadkach: 

1) 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; 

2) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie 

opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii; 

3) Dyrektor szkoły na wniosek rodziców raz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera  z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego; 

4) W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt.3, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 
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Rozdział VIII.  
KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA  

 

§ 21 

Tryb ustalania śródrocznej, rocznej i końcowej  
oceny zachowania ucznia 

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez niego obowiązków szkolnych, jego 
kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób oraz respektowaniu zasad współżycia 
społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

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

a) wywiązywania się z obowiązków ucznia; 
b) postępowanie zgodnie 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 

 

3. Zachowanie ucznia ocenia się następująco: 

1) klasy I-III – na podstawie karty obserwacji ucznia ocena zachowania jest oceną opisową 

2) klasy IV-VIII  – ustala się w stopniach według następującej skali: 

a) zachowanie wzorowe  - wz. 
b) zachowanie bardzo dobre - bdb. 
c) zachowanie dobre - db. 
d) zachowanie poprawne - pop. 
e) zachowanie nieodpowiednie - ndp. 
f) zachowanie naganne - ng. 

 

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:  

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

 

5. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy 
oraz ocenianego ucznia. 

a) wychowawca przez całe półrocze zbiera informacje o uczniu (np. zeszyt pochwał i uwag); 

b) na godzinie z wychowawcą przed końcem półrocza uczeń ma możliwość dokonania samooceny 
i zaprezentowania swojej opinii o zachowaniu kolegów. 

 

6. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
nauczania lub opinii publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym publicznej Poradni 
Specjalistycznej. 
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§ 22 

Treści oceny zachowania 

 

Przy ustalaniu oceny zachowania należy brać pod uwagę: 

1. kulturę osobistą: 

a) ma właściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

b) wywiązuje się ze zobowiązań, 

c) jest koleżeński, pomaga słabszym, 

d) nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie, 

e) rozumie ludzi „sprawnych inaczej”, 

f) dba o czystość mowy ojczystej, 

g) przestrzega form grzecznościowych, 

h) szanuje mienie szkoły, 

i) szanuje symbole narodowe. 

2. stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) jest przygotowany do lekcji, 

b) jest punktualny, 

c) nie opuszcza lekcji bez uzasadnienia, 

d) jest zdyscyplinowany. 

3. dbałość o zdrowie swoje i innych: 

a) dba o higienę osobistą, 

b) nie pali papierosów, nie spożywa alkoholu, nie zażywa narkotyków, 

c) dba o bezpieczeństwo swoje i innych. 

4. zaangażowanie w życie klasy i szkoły: 

a) bierze udział w organizowaniu życia klasy, 

b) bierze udział w organizowaniu życia szkoły, 

c) aktywnie i odpowiedzialnie pełni powierzone funkcje, 

d) uczestniczy w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. 
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§ 23 

Kryteria ocen zachowania 

 Przy ustalaniu ocen zachowania należy kierować się następującymi kryteriami: 

1. ocena ”wzorowa": 

1) wszystkie godziny usprawiedliwione,  

2) max. 1 spóźnienie w trakcie jednego semestru,  

3) uczeń wykazuje własną inicjatywę w realizacji powierzonych zadań,   

4) uczeń wykonuje polecenia i prośby nauczyciela,  

5) uczeń stara się być aktywny na zajęciach   

6) uczeń nie używa wulgaryzmów,  

7) uczeń posiada koleżeński stosunek do rówieśników,  

8) uczeń okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły,  

9) uczeń jest ubrany adekwatnie do okoliczności i miejsca,  

10) uczeń okazuje poszanowanie dla odmienności innych,  

11) uczeń szanuje mienie szkoły,  

12) uczeń w ogóle nie przeszkadza na lekcji nieuzasadnionymi rozmowami (brak uwag) 

13) uczeń bierze udział w wolontariacie,  

14) uczeń aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkoły,  

15) uczeń efektywnie pełni powierzone funkcje w klasie lub w szkole,  

16) uczeń bierze udział w konkursach i projektach szkolnych i międzyszkolnych     

 

2. ocena ”bardzo dobra: 

1) do trzech nieusprawiedliwionych godzin w trakcie semestru,  

2) max. 3 spóźnienia w trakcie jednego semestru,  

3) uczeń zawsze wywiązuje się z podjętych zobowiązań,  

4) uczeń wykonuje polecenia i prośby nauczyciela,  

5) uczeń stara się być aktywny na zajęciach   

6) uczeń nie używa wulgaryzmów,  

7) uczeń posiada koleżeński stosunek do rówieśników,  

8) uczeń okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły,  

9) uczeń jest ubrany adekwatnie do okoliczności i miejsca,  

10) uczeń okazuje poszanowanie dla odmienności innych,  

11) uczeń szanuje mienie szkoły,  

12) uczeń nie przeszkadza na lekcji nieuzasadnionymi rozmowami (max. 1 uwagi w ciągu semestru), 

13) uczeń bierze udział w wolontariacie,  

14) uczeń aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkoły,  

15) uczeń bierze udział w konkursach i projektach szkolnych i międzyszkolnych    
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3. ocena „dobra”: 

1) jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności lub max. 5 pojedynczych nieusprawiedliwionych 
godzin,  

2) max. 5 spóźnień w trakcie jednego semestru,  

3) uczeń wywiązuje się z podjętych zobowiązań,  

4) uczeń wykonuje polecenia i prośby nauczyciela,  

5) uczeń stara się być aktywny na zajęciach   

6) uczeń nie używa wulgaryzmów,  

7) uczeń posiada koleżeński stosunek do rówieśników,  

8) uczeń okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły,  

9) uczeń jest ubrany adekwatnie do okoliczności i miejsca,  

10) uczeń okazuje poszanowanie dla odmienności innych,  

16) uczeń szanuje mienie szkoły,  

17) uczeń nie przeszkadza na lekcji nieuzasadnionymi rozmowami (max. 3 uwagi w ciągu semestru)   

 

4. ocena „poprawna”: 

1) dwa dni nieusprawiedliwionej nieobecności lub max. 10 pojedynczych nieusprawiedliwionych 
godzin,  

2) max. 8 spóźnień w trakcie jednego semestru,  

3) uczeń sporadycznie nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań,  

4) uczeń sporadycznie nie wykonuje poleceń i próśb nauczyciela,  

5) uczeń stara się być aktywny na zajęciach   

6) uczeń nie używa wulgaryzmów,  

7) uczeń posiada koleżeński stosunek do rówieśników,  

8) uczeń okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły,  

9) uczeń nie zawsze jest ubrany adekwatnie do okoliczności i miejsca,  

10) uczeń okazuje poszanowanie dla odmienności innych,  

11) uczeń szanuje mienie szkoły,  

12) uczeń nie przeszkadza na lekcji nieuzasadnionymi rozmowami (max. 6 uwag w ciągu semestru)   

13) uczniowi zdarzają się drobne wybryki   

 

5. ocena „nieodpowiednia”: 

1) trzy dni nieusprawiedliwionej nieobecności lub max. 15 pojedynczych nieusprawiedliwionych 
godzin,  

2) max. 12 spóźnień w trakcie jednego semestru,  

3) uczeń często nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań,  

4) uczeń często nie wykonuje poleceń i próśb nauczyciela,  

5) uczeń charakteryzuje się bierną postawą w trakcie zajęć,   

6) uczniowi zdarza się używać wulgaryzmów,  

7) uczeń posiada nieżyczliwy stosunek do rówieśników,  
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8) uczeń nie zawsze szanuje nauczycieli i innych pracowników szkoły,  

9) ucznia charakteryzuje nieadekwatny wygląd do okoliczności i miejsca,  

10) uczeń jest nietolerancyjny dla odmienności innych,  

11) uczeń nie szanuje mienia szkoły,  

12) uczeń przeszkadza na lekcji nieuzasadnionymi rozmowami,  

13) uczeń przejawia agresję słowną i fizyczną,  

14) uczniowi często zdarzają się kłamstwa,   

15) uczniowi zdarzają się drobne wybryki  

 

6. ocena „naganna”: 

1) powyżej trzech dni nieusprawiedliwionej nieobecności,  

2) powyżej 12 spóźnień w trakcie jednego semestru,  

3) uczeń zazwyczaj nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań,  

4) uczeń zazwyczaj nie wykonuje poleceń i próśb nauczyciela,  

5) uczeń odmawia wykonywania poleceń nauczycieli i pracowników szkoły,  

6) uczeń nie jest aktywny w trakcie zajęć,   

7) uczeń używa wulgaryzmów,  

8) uczeń przejawia agresywny stosunek do rówieśników,  

9) uczeń nie szanuje nauczycieli i innych pracowników szkoły,  

10) ucznia charakteryzuje niedbały wygląd,  

11) uczeń jest nietolerancyjny i obrażający dla odmienności innych,  

12) uczeń nie szanuje mienia szkoły,  

13) uczeń rażąco przeszkadza na lekcji,  

14) uczeń przejawia agresję słowną i fizyczną,  

15) uczniowi bardzo często zdarzają się kłamstwa,   

16) uczniowi zdarzają się rażące wybryki  
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System oceniania zachowania – dodatkowe informacje  

 

1. Odebranie uczniowi telefonu skutkuje obniżeniem mu oceny z zachowania o jeden stopień.  

2. Jeśli uczeń otrzyma od dyrektora szkoły upomnienie – nie może otrzymać wyższej oceny 
z zachowania niż dobra.  

3. Jeśli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły – nie może otrzymać oceny z zachowania wyższej niż 
poprawna.  

4. Sprawa ucznia skierowana na policję lub do sądu rodzinnego – ocena nieodpowiednia z zachowania.  

5. Konsekwencje w przypadku zauważenia u ucznia farbowanych włosów i kolorowych doczepów, 

tatuaży, kolczyków u chłopców oraz u dziewcząt kolczyków umieszczonych w innych miejscach niż 

uszy, makijażu, malowania paznokci, niestosownego stroju:  

 upomnienie ustne przez wychowawcę  

 pisemna uwaga do rodziców w dzienniczku  

 wezwanie rodzica do szkoły  

 (powyższe działania powinny się zamknąć w terminie jednego tygodnia)  

Przy braku poprawy:  

 odebranie uczniowi prawa do przywilejów szkolnych w danym semestrze, 

 obniżenie zachowania o jedną ocenę.  

 

6. Zawieszenie w prawach ucznia: 

 decyduje wychowawca klasy, 

 zgłasza do dyrektora szkoły i informuje rodziców ucznia, 

zawieszenie dotyczy 3 najbliższych imprez szkolnych, konkursów, zawodów, itp. 
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Rozdział IX.  
ZMIANY WSO 

 

 

Procedury dokonywania zmian WSO: 

1. Do zespołu ds. WSO musi wpłynąć pisemny wniosek dyrektora, nauczycieli, rady rodziców lub 

samorządu uczniowskiego. 

2. Po sprawdzeniu zgodności proponowanych zmian z przepisami nadrzędnymi, przewodniczący 

zespołu ds. WSO przedstawia Radzie Pedagogicznej propozycje wnioskodawcy. 

3. Zmiany WSO można dokonywać raz w roku, na początku roku szkolnego. Dopuszcza się możliwość 

dokonywania zmian WSO wynikających z ewaluacji, dwa razy w roku – również na koniec 

I semestru. 
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Rozdział X.  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Szkoła prowadzi następującą dokumentację potwierdzającą przebieg nauki ucznia: 
a) dziennik elektroniczny 
b) dziennik elektroniczny zajęć pozalekcyjnych 
c) arkusze ocen 
d) protokoły z posiedzenia Rady Pedagogicznej 
e) protokoły egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych 
f) arkusze obserwacji 
g) prace pisemne uczniów – testy, sprawdziany i prace klasowe (sposób i czas przechowywania 

określają przedmiotowe systemy oceniania). 

2. Pomyłka lub zmiana oceny w dzienniku lub arkuszu może być sprostowana na czerwono przez 
nauczyciela wpisującego ocenę, potwierdzona czytelnym podpisem i datą. 

3. Ewaluacja systemu oceniania jest przeprowadzona pod koniec roku szkolnego w formie pisemnego 
testu opracowanego na podstawie standardów osiągnięć wydanych przez MEN lub OKE, 
przedmiotów wybranych przez Radę Pedagogiczną. 

4. Wszystkie sytuacje nieuwzględnione w WSO rozpatruje Rada Pedagogiczna. 

5. Zainteresowane podmioty mają prawo do pisemnego wyrażania opinii i zgłaszania wniosków 
odnośnie obowiązującego WSO. 

6. PSO powinien być opracowany na podstawie poniższych wytycznych: 

a)  Specyfika przedmiotu; 
b)  Częstotliwość oceniania; 
c)  Formy podlegające ocenianiu; 
d)  Tryb uzyskiwania wyższej niż ustalona oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; 

7. Wewnętrzny System Oceniania stanowi integralną część statutu szkoły. 

8. Wewnętrzny System Oceniania podlega ciągłemu monitorowaniu, analizie i ewaluacji (ankiety, 
wymiana spostrzeżeń w zespołach klasowych i zespołach nauczycielskich) w celu udoskonalenia 
i uaktualniania systemu. 

 

 

Znowelizowany system WSO zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej  
 

z dnia …………………………….. 

 

 

 …………………..  

 ………………….. ………………….. 

 ………………….. ………………….. 

 ………………….. ………………….. …………………..  

 Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Dyrektor Szkoły 


