
WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
 1)

 

 

 

§38. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§39. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co 

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

§40. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 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 i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich 

rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu o: 
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1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. 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 
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rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego oraz zajęć komputerowych.  

5. Uczeń na czas określony może też być zwolniony z określonych ćwiczeń fizycznych 

na zajęciach wychowania fizycznego. 

6. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć i ćwiczeń, o których jest mowa w ust. 4. i 5. 

podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza i podania napisanego 

przez rodziców (opiekunów prawnych) ucznia. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 4. w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”, 

jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

 

§41. 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

2. Klasyfikowanie uczniów, polegające na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia 

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania, przeprowadza się na koniec pierwszego półrocza 

i koniec roku szkolnego. 

3. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej (opisowej) oraz oceny 

zachowania, będącą również oceną opisową. 

4. Klasyfikowanie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym polega na okresowym podsumowaniu ich osiągnięć z zajęć edukacyjnych i ustaleniu 

ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania, z uwzględnieniem indywidualnego programu 

edukacyjnego opracowanego dla nich na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Na klasyfikację końcową składa się: 

1) ocena końcowa po klasie III, która jest podsumowaniem edukacji po I etapie kształcenia; 

2) ocena końcowa po klasie VI na którą składają się: 

a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie VI; 

b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w klasach IV-V; 

c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie VI. 

6. Oceny roczne odnotowuje się w arkuszu ocen. 

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

8. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nauczyciel uzasadnia każdą 

ustaloną ocenę. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub – jeśli tak określono we wniosku – 

pisemną (w tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną). 

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

zachowania. 

 

§42. 1. Oceny bieżące w klasach I-VI oraz oceny śródroczne i roczne w klasach IV-VI 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali 

cyfrowej: 
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1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny - 1. 

2. Szczegółowe umiejętności ucznia na poszczególne oceny z nauczanych przedmiotów 

regulują zasady przedmiotowego oceniania. 

3. Nauczyciel może dodać do oceny bieżącej „plus” lub „minus”. Szczegółowe zasady 

dodawania do oceny tych znaków regulują zasady przedmiotowego oceniania. 

4. Dodatkowo na zajęciach uczeń może otrzymać „plusy” i „minusy”. Szczegółowe 

zasady przyznawania „+” i „-” regulują zasady przedmiotowego oceniania. 

5. Oceny bieżące ustala nauczyciel danego przedmiotu zgodnie z zasadami 

przedmiotowego oceniania. 

6. Zasady przedmiotowego oceniania są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego 

oceniania i stanowią do nich załącznik. 

7. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny ustalone w stopniach, o których 

mowa w ust.1 pkt 1 – 5. 

8. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę ustaloną w stopniu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 6. 

9. Kryteria ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych są następujące: 

1) cyfra 6 – uczeń dysponuje wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza 

obowiązujący program nauczania, twórczo rozwija własne zainteresowania, proponuje 

rozwiązania nietypowe (uczeń jest twórczy); 

2) cyfra 5 – uczeń w pełni opanował wiadomości i umiejętności objęte programem i biegle się 

nimi posługuje w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w nowych 

sytuacjach (uczeń jest kompetentny); 

3) cyfra 4 - uczeń opanował większość wymaganych wiadomości i umiejętności, poprawnie 

je stosuje, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne 

(uczeń jest samodzielny); 

4) cyfra 3 - opanowanie wiadomości i umiejętności sprawia dziecku niewielkie trudności, 

uczeń popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić (uczeń czyni 

postępy); 

5) cyfra 2 - opanowanie wiadomości i umiejętności sprawia dziecku trudności, przy znacznej 

pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności, ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy (uczeń radzi sobie); 

6) cyfra 1- dziecko nie opanowało podstawowych wiadomości i umiejętności (uczeń 

potrzebuje pomocy), nie potrafi samodzielnie rozwiązywać (wykonywać) zadań 

o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, luki w wiadomościach i umiejętnościach 

są trudne do uzupełnienia (uczeń nie robi wystarczających postępów). 

10. Ocena śródroczna i roczna nie musi być średnią ocen cząstkowych. 

11. Przy ustalaniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych należy wziąć pod uwagę ocenę 

śródroczną. 

12. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi. 

13. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych dla uczniów 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

14. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz wskazuje potrzeby 



rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnień. 

15. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki 

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

z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 

16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy dodatkowo uwzględnić wszelką 

aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego oraz systematyczny udział w 

lekcjach i różnych rodzajach zajęć sportowych. 

 

§43. 1. Ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

1) pisemne: 

a) duży sprawdzian (praca klasowa) - 1-2 godziny lekcyjne, obejmujący szerszy zakres 

materiału, 

b) mały sprawdzian (kartkówka) – do 15 minut, obejmujący wiadomości maksymalnie 

z trzech ostatnich lekcji; 

2) ustne – każda ocena ustna powinna być motywująca dla ucznia; 

3) praktyczne – prace indywidualne lub grupowe uczniów. 

2. W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej 2 duże sprawdziany pisemne. 

3. Nauczyciel powinien poinformować uczniów o planowanym sprawdzianie pisemnym 

obejmujący szerszy zakres materiału najpóźniej tydzień przed jego terminem oraz podać zakres 

wymagań i kryteria oceniania. 

4. Oceny ze sprawdzianów ustala nauczyciel procentowo: 

1) powyżej 90 % i zad. dodatkowe  - poziom  umiejętności oznaczony cyfrą 6; 

2) powyżej 90%                               - poziom  umiejętności oznaczony cyfrą 5; 

3) 75-90 %                                       - poziom  umiejętności oznaczony cyfrą 4; 

4) 51-74 %                                       - poziom  umiejętności oznaczony cyfrą 3; 

5) 31-50%                                        - poziom  umiejętności oznaczony cyfrą 2; 

6) 0-30%                                          - poziom  umiejętności oznaczony cyfrą 1. 

5. Sprawdziany są obowiązkowe. 

6. Sprawdzanie i ocenianie prac kontrolnych przez nauczyciela nie może trwać dłużej niż 

dwa tygodnie. 

7. Uczeń nieobecny na sprawdzianie pisze go niezwłocznie po przybyciu do szkoły 

w terminie uzgodnionym z nauczycielem w trakcie lekcji lub jeśli warunki na to nie pozwalają 

na zajęciach wyrównawczych lub po skończonych zajęciach. 

8. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny ze sprawdzianu w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela, nie dłuższym niż tydzień. 

9. Sprawdzone i ocenione duże sprawdziany są udostępniane do wglądu uczniowi na 

lekcji, a jego rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań rodziców lub podczas 

indywidualnych konsultacji. 

10. Nauczyciel przechowuje duże sprawdziany do końca roku szkolnego, sprawdziany 

roczne przez trzyletni cykl kształcenia. 

11. W przypadku nieobecności ucznia w czasie wykonywania prac podlegających ocenie 

przez nauczyciela zapisuje się w dzienniku symbol „nb” (nieobecny); symbol „nc” 

(niećwiczący) wpisuje się, jeśli uczeń z jakiegoś powodu nie bierze udziału w sprawdzianie 

sprawności fizyczno-ruchowej. 

12. Nieuzasadnione nieprzygotowanie do zajęć zapisuje się znakiem „|”. Liczbę 

dozwolonych nieprzygotowań w półroczu regulują zasady przedmiotowego oceniania.  

13. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnić materiał realizowany w czasie 

jego nieobecności. 

 



§44.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

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; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Celem oceniania zachowania ucznia jest: 

1) dostarczenie uczniowi i jego rodzicom informacji o prezentowanych przez ucznia 

postawach i nastawieniu do obowiązków szkolnych, zaangażowaniu w rozwijanie swojej 

osobowości, dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo własne, jak też nie stwarzaniu zagrożenia dla 

zdrowia i bezpieczeństwa innych oraz dotyczących funkcjonowania ucznia w środowisku 

szkolnym i społecznym; 

2) motywowanie ucznia do autorefleksji, samokontroli, odpowiedzialności za siebie i swoje 

decyzje; 

3) uświadamianie jego mocnych i słabych stron w odniesieniu do oczekiwań szkoły 

uwzględnionych w kryteriach. 

3. W klasach I – III śródroczna i roczna ocena zachowania jest oceną opisową; 

miesięczna ocena zachowana odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym za pomocą 

następujących symboli literowych: W – ocena wzorowa, B – ocena bardzo dobra, D – ocena 

dobra, P – ocena poprawna, N – ocena nieodpowiednia, Nn – ocena naganna. Dopuszcza się 

w ocenianiu bieżącym stosowanie narzędzi motywujących ucznia do uzyskania wyższej oceny 

zachowania. 

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

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

5. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według 

następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

6. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

7. Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny. 

8. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. Ma on obowiązek 

uwzględnić ustne i pisemne uwagi i opinie nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów danej 

klasy i ocenianego ucznia, a także opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej 

placówki specjalistycznej oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania 

indywidualnego. 

9. Uczeń musi wypełnić wszystkie kryteria, aby otrzymać ocenę wzorową, bardzo dobrą, 

dobrą lub poprawną. Jedno poważne wykroczenie może spowodować obniżenie oceny nawet 

do nieodpowiedniej lub nagannej. 

10. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej. 

11. Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania wychowawca uwzględnia ocenę śródroczną. 

12. Ustala się następujące kryteria oceniania zachowania: 

1) stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) ocena wzorowa: 

– uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości, 

zawsze jest przygotowany do lekcji, 

– sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się 

z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac 

i zadań, można na nim polegać, 



– bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, 

imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie 

uczestniczy w ich organizowaniu, 

– pilnie uważa na lekcjach, 

– zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki, 

– nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu, nie ma żadnych godzin 

nieusprawiedliwionych, bez zastrzeżeń przestrzega szkolnych regulaminów i nie 

łamie zapisów innych dokumentów wewnątrzszkolnych, 

– w ciągu jednego półrocza uczeń może mieć: 1 spóźnienie, 1 uwagę negatywną, 

b) ocena bardzo dobra: 

– osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości, 

– zawsze jest przygotowany do lekcji, 

– wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych 

zadań na prośbę nauczyciela, 

– angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, 

zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub 

czynnie uczestniczy w ich organizowaniu, 

– pilnie uważa na lekcjach, 

– nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu, 

– przestrzega szkolnych regulaminów i nie łamie zapisów innych dokumentów 

wewnątrzszkolnych, 

– w ciągu jednego półrocza uczeń może mieć: 2 spóźnienia, 1 - 2 godziny nieobecne 

nieusprawiedliwione, 2 uwagi negatywne, 

c) ocena dobra: 

– osiąga wyniki nauczania adekwatne do swoich możliwości, 

– jest przygotowany do lekcji, 

– podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela, 

– uważa na lekcjach, 

– wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, 

– zazwyczaj przestrzega szkolnych regulaminów i nie łamie zapisów innych 

dokumentów wewnątrzszkolnych; 

– w ciągu jednego półrocza uczeń może mieć: 3 – 4 spóźnienia, 3 – 4 godziny 

nieobecne nieusprawiedliwione, 3 – 4 uwagi negatywne, 

d) poprawna: 

– uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego 

potencjału, 

– motywowany nie podejmuje dodatkowych działań, 

– wykonuje polecenia nauczyciela, 

– na ogół przygotowuje się do lekcji, 

– pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela, 

– zdarza mu się naruszać zapisy szkolnych regulaminów i innych dokumentów 

wewnątrzszkolnych, 

– w ciągu jednego półrocza uczeń może mieć: 5 – 6 spóźnień, 5 godzin nieobecnych 

nieusprawiedliwionych, 5 uwag negatywnych, 

e) ocena nieodpowiednia: 

– uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości, 

– nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nieprzygotowany, 

– nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela, 

– zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela, 

– nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły, 



– zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania), 

– często narusza zapisy szkolnych regulaminów i innych dokumentów 

wewnątrzszkolnych, 

– w ciągu jednego półrocza uczeń może mieć: 7 - 10 spóźnień, do 10 godzin 

nieobecnych nieusprawiedliwionych, 7 - 10 uwag negatywnych, 

f) ocena naganna: 

– uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości, 

– nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych, 

– jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany, 

– nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania, 

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

– nie przestrzega szkolnych regulaminów i notorycznie łamie zapisy innych 

dokumentów wewnątrzszkolnych, 

– w ciągu jednego półrocza uczeń ma: powyżej 10 spóźnień, powyżej 10 godzin 

nieobecnych nieusprawiedliwionych, powyżej 10 uwag negatywnych; 

2) kultura osobista: 

a) ocena wzorowa: 

– nigdy nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa, 

– zawsze jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do 

innych osób, 

– wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą, 

– zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd – regularnie nosi 

mundurek szkolny lub tarczę, 

– podczas uroczystości szkolnych zawsze ma strój galowy zgodny z ceremoniałem 

szkoły, 

– dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą, 

b) ocena bardzo dobra: 

– nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe, 

– jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych, 

– zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń, 

– nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny, nosi 

mundurek lub tarczę, a podczas uroczystości szkolnych strój galowy, 

– dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą, 

c) ocena dobra: 

– zachowuje się odpowiednio do sytuacji, 

– nie używa wulgarnych słów, 

– stosuje zwroty grzecznościowe, 

– nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny, zazwyczaj 

ma mundurek, a podczas uroczystości szkolnych strój galowy, 

– dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą, 

d) ocena poprawna: 

– wykazuje elementarną kulturę osobistą, 

– zdarza mu się używać wulgaryzmów, 

– na ogół stosuje zwroty grzecznościowe, 

– czasami nie zmienia obuwia, zapomina o założeniu mundurka lub stroju 

galowego, 

– na ogół dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, 

e) ocena nieodpowiednia: 

– przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, 

otoczenia, 



– używa wulgarnych słów, 

– często nie zmienia obuwia, 

– nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, 

– nosi niestosowny strój szkolny, 

f) ocena naganna: 

– nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej, 

– nagminnie używa wulgarnych słów i gestów, 

– demonstracyjnie reaguje na uwagi nauczycieli (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, 

wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów itp.), 

– nagminnie nie zmienia obuwia, 

– wygląda nieestetycznie, ma niestosowny strój, 

– z premedytacją zakłóca przebieg lekcji, imprez i uroczystości szkolnych, 

– prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie 

niestosownych gestów, itp.; 

3) przestrzeganie norm społecznych: 

a) ocena wzorowa: 

– zawsze zgodnie współdziała w zespole, 

– jest uczynny, chętnie pomaga innym, 

– dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia, 

– jest zaangażowany w życie klasy i szkoły, chętnie bierze udział w akcjach 

charytatywnych, 

– szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, 

– nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy 

przemocy, agresji i brutalności, 

– dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

– zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki, 

– wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, 

środowiska lokalnego, 

– postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły, 

– w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje, 

– sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia, 

– jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego 

zdania, nie daje się sprowokować, 

– rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, 

pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie, 

– respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne 

wobec siebie i innych, 

– bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach profilaktycznych, nie stosuje żadnych 

używek, 

b) ocena bardzo dobra: 

– umie zgodnie współdziałać w zespole, 

– jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym, 

– bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne 

zobowiązania), 

– szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, 

– nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji, 

– angażuje się w życie klasy, 

– dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia, 

– dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, 

– postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły, 



– zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią, 

– nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się 

sprowokować,  

– właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia, 

– zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, 

– po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu, 

– respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne 

wobec siebie i innych, 

– aktywnie uczestniczy w zajęciach profilaktycznych nie stosuje żadnych używek, 

c) ocena dobra: 

– respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne 

wobec siebie i innych, 

– zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych 

zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga lub dyrektora szkoły), 

– wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, 

– angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę 

nauczyciela, 

– dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia, 

– dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych, 

– nie przejawia agresji słownej i fizycznej, 

– szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, 

– dba o honor i tradycje szkoły, 

– jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w szkole i poza nią, 

– systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania 

i uzdolnienia, 

– stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają 

poprawie po zwróceniu uwagi, 

– uczestniczy w zajęciach profilaktycznych, nie stosuje żadnych używek, 

d) ocena poprawna: 

– na ogół nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia, 

– zwykle dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych, 

– szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, 

– sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela, 

– stara się wykonywać powierzone mu obowiązki lub zadania, 

– jest biernym uczestnikiem życia szkolnego, 

– uchybienia w zachowaniu ucznia zazwyczaj nie wynikają ze złej woli i stosowane 

środki zaradcze przynoszą rezultaty, 

– biernie uczestniczy w zajęciach profilaktycznych, incydentalnie zdarza mu się 

stosować używki, 

e) ocena nieodpowiednia: 

– nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela, 

– w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną, 

– niszczy mienie innych osób i społeczne, 

– stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych, 

– kłamie, oszukuje, 

– kradnie, 

– ma negatywny wpływ na innych, 

– celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych, 

– nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę, 

– nie dba o godność osobistą własną i innych, 



– brak u niego poczucia winy i skruchy, 

– często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga 

(rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę 

przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę, 

– niechętnie uczestniczy w zajęciach profilaktycznych, stosuje używki, 

f) ocena naganna: 

– celowo zachowuje się niestosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do 

przyjęcia dla otoczenia, 

– kłamie, oszukuje, 

– kradnie, 

– jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich, 

– jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie 

godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.), 

– komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów, 

– odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej, 

– destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych, 

– celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, 

pomocy naukowych, itp.), 

– są na niego skargi spoza szkoły, 

– wszedł w konflikt z prawem, 

– swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo, 

– demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich 

zachowań, 

– przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje, 

– nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę, 

– brak u niego poczucia winy i skruchy, 

– nie dba o własne zdrowie i godność osobistą własną i innych, 

– stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów, 

– ma lekceważący stosunek do zajęć profilaktycznych, nagminnie stosuje używki. 

13. Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie proponowanej przez wychowawcę 

rocznej oceny zachowania. 

14. Rodzic (prawny opiekun) ucznia składa do wychowawcy pisemny wniosek o ponowne 

rozpatrzenie oceny zachowania. 

15. Wniosek z uzasadnieniem zostaje złożony w terminie 3 dni roboczych od 

powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej przez wychowawcę ocenie 

zachowania. 

16. Warunki uzyskania oceny zachowania wyższej o jeden stopień niż przewidywana: 

1) dotyczą ucznia, na którego zachowanie mogły mieć wpływ traumatyczne przeżycia lub 

zdarzenia losowe, a także poważna choroba w rodzinie lub  rozpad rodziny; 

2) uczeń spełni wszystkie wymagania zawarte w kryteriach oceny, o którą się ubiega.  

17. Tryb uzyskania oceny zachowania wyższej o jeden stopień niż przewidywana:  

1) wychowawca informuje ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach 

zawartych w ocenie, o którą się ubiega; 

2) wychowawca po uwzględnieniu opinii nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów danej 

klasy i ocenianego ucznia, ponownie ustala roczną ocenę zachowania; 

3) wychowawca przekazuje informację o ustalonej ocenie wraz z uzasadnieniem w formie 

ustnej lub pisemnej (na życzenie rodziców). 

18. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

 

§45. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, z których pierwsze kończy się w styczniu. 



2. Termin wystawiania ocen śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych ustala dyrektor 

szkoły jednak nie później niż na 3 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem rady pedagogicznej. 

3. W terminie 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału są 

zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) w formie pisemnej 

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

4. W przypadku zagrożenia śródroczną oceną negatywną lub zagrożenia oceną naganną 

zachowania należy bezpośrednio poinformować rodziców (prawnych opiekunów) w formie 

pisemnej. 

5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej, szkoła umożliwia  uczniowi uzupełnienie braków. 

 

§46. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieobecności nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza 

szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), ale nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

10. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

negatywna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

11. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana uczniowi i jego 

rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu na terenie szkoły. 

 

§47. 1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie nie później niż 2 dni 

robocze od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 



1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej w terminie 

najpóźniej 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w terminie najpóźniej 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

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

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

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

5. Dokumentacja dotycząca sprawdzianu jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom 

(prawnym opiekunom) do wglądu na terenie szkoły. 

 

§48. 1 Uczeń klas I-III otrzymuje w każdym roku promocję do klasy programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju ucznia w danym 

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

klasy przez ucznia klas I-III na wniosek wychowawcy oddziału, po zasięgnięciu opinii 

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

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 do klasy programowo wyższej również 

w ciągu roku szkolnego, jeśli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym 

roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne. 

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2 i 4, nie otrzymuje promocji 

i powtarza tę samą klasę. 

6. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem. 

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną  ocenę klasyfikacyjną. 

 

§49. 1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał 

ocenę negatywną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu poprawkowego, nie później niż do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Musi się on odbyć w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A6
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-08-2015&qplikid=1#P1A6


4. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

przez dyrektora szkoły. 

5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego, 

z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych. 

6. Dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana uczniowi i jego 

rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu na terenie szkoły. 

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę, z zastrzeżeniem ust.8. 

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne uczniów szkoły podstawowej, rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, 

że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane 

w klasie programowo wyższej. 

 

§50. 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

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

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

się ocenę ustaloną jako średnia z ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli 

ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby 

całkowitej w górę. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów nie dotyczy oceniania religii i etyki. 


