
ROZDZIAŁ 9 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 

 

§ 98 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia.  

3) aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

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

wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 

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

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie.  

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

wewnątrzszkolnego, które ma na celu:  

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

postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowanie własnego rozwoju; 

3) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

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

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

i szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

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

8) ocenianie osiągnięć i umiejętności ucznia wynikających ze standardów osiągnięć i 

wymagań opartych o podstawę programową ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 

priorytetowych szkoły. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                             

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych                           



z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości 

narodowej i etnicznej, a także śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali i w formach przyjętych w Szkole; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

4) ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższej niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej                   

i etnicznej, a także rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

5) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach                            

i trudnościach ucznia w nauce. 

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełni wymagania programowe 

postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

8. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada częstotliwości i rytmiczności– uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie, ocena 

końcowa nie jest średnią bieżącą; 

2) zasada jawności kryteriów– uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres 

materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

4) zasada różnicowania wymagań– zadania stawiane uczniowi powinny mieć zróżnicowany 

poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

5) zasada otwartości-wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji poprzez 

okresową ewaluację. 

9. W dokumentacji szkolnej obowiązuje: 

1) dziennik lekcyjny; 

2) arkusz ocen; 

3) protokół z egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) protokół z egzaminu poprawkowego; 

5) protokół z egzaminu sprawdzającego; 

6) protokół z zebrania komisji w sprawie ustalenia oceny zachowania; 

7) protokół z egzaminu ósmoklasisty. 

 

§ 99 

Prawa ucznia związane z wewnątrzszkolnym ocenianiem 

 

1. Uczeń ma prawo: 

1) do zapoznania się z programem nauczania, jego celami i stawianymi wymaganiami; 

2) do informacji na temat zakresów wymagań oraz metod nauczania; 

3) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów nauczania i zachowania; 

4) nie być odpytywanym i ocenianym dwa razy w półroczu po zgłoszeniu tego faktu 

nauczycielowi; 

5) do poprawiania oceny w terminie i zakresie ustalanym przez nauczyciela przedmiotu; 



6) do egzaminu klasyfikacyjnego za okres nieobecności w szkole; 

7) do egzaminu poprawkowego z przedmiotu, z którego otrzymał ocenę niedostateczną; 

8) do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej zachowania na wniosek rodzica bądź 

ucznia; 

9) do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie pisemnych sprawdzianów wiadomości                   

i umiejętności; 

10) do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności; 

11) do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej na zasadach określonych w 

wewnątrzszkolnym ocenianiu; 

12) do zwolnienia, w uzasadnionych przypadkach, na czas określony z zajęć wychowania 

fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wyżej 

wymienionych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. 

W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" lub „zwolniona”; 

13) do wglądu do swoich poprawionych i ocenionych prac pisemnych; 

14) do otrzymania uzasadnienia otrzymanej oceny. 

 

§ 100 

 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom wybrany lub opracowany 

przez siebie program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu. 

2. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego 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. 

3. Bieżące oceny w jednym półroczu obejmują: 

1) 2-6 sprawdzianów – testy, wypracowania i inne formy (całogodzinne lub dłuższe prace 

pisemne obejmujące szerszy zakres materiału– powyżej trzech jednostek lekcyjnych); 

2) kartkówki (prace pisemne z zakresu trzech ostatnich lekcji); 

3) odpowiedzi ustne; 

4) prace domowe (samodzielne prace problemowe); 

5) aktywność na lekcji;  

6) prace pozalekcyjne (konkursy, zawody, prace wykonywane w ramach kół zainteresowań) 

7) projekty edukacyjne; 

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

5. Liczba ocen z poszczególnych przedmiotów  uzależniona jest od specyfiki przedmiotu 

oraz liczby godzin w tygodniu. Minimalna liczba ocen bieżących w półroczu wynosi:  

1) 3 - z przedmiotów, które odbywają się raz w tygodniu 



2) 5 - z przedmiotów, które odbywają się dwa  razy w tygodniu 

3) 7 - z przedmiotów, które odbywają się trzy razy w tygodniu 

4) 9 i więcej - z przedmiotów, które odbywają się cztery razy w tygodniu 

6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych    i dostosowywać wymagania do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

7. 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. 

8. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych, informatyki oraz zajęć 

wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

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

9. 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. 

10. Rodzic ma prawo do jednorazowego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego                             

w związku ze złym  samopoczuciem ucznia spowodowanym przebytą chorobą.  

11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

12. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców oraz 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 z Zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego.  

13. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 11, 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.  

14. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego                         

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

albo „zwolniona”. 

15. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne; 

3) śródroczne i roczne, końcowe. 

16. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom. 



17. Nauczyciel ma obowiązek, w miarę możliwości, stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia 

braków poprzez zindywidualizowanie wymagań, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze lub 

pomoc innego rodzaju. 

18. Nauczyciele mają obowiązek informowania rodziców o rozpoznanych trudnościach                          

i problemach edukacyjnych ucznia i podejmowanych działaniach zaradczych. 

19. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed 

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej ustalić przewidywaną ocenę śródroczną                   

i roczną oraz poinformować wychowawców o przewidywanych śródrocznych i rocznych 

ocenach niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców                              

o przewidywanych ocenach niedostatecznych w formie pisemnej. 

20. Przewidywaną ocenę roczną należy zapisać w dzienniku lekcyjnym. 

21. Nauczyciel jest zobowiązany ustalić oceny śródroczne i roczne na dwa dni przed 

zebraniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

22. Sprawdziany całogodzinne powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.  

23. W jednym dniu może być przeprowadzony sprawdzian z jednego przedmiotu,                             

w  tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej 3 sprawdziany.  

24. Planowane sprawdziany muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym w dniu 

poinformowania uczniów. 

25. Uczeń po dłuższej (co najmniej tygodniowej) nieobecności, ma tydzień na nadrobienie 

zaległości, a przypadające w tym czasie prace pisemne może napisać w terminie 

uzgodnionym  z nauczycielem. 

26. Stosuje się jednolite dla wszystkich przedmiotów kryteria przeliczania punktów na 

poszczególne stopnie szkolne:  

1) 0% - 32% niedostateczny; 

2) 33% - 50% dopuszczający; 

3) 51% - 74% dostateczny; 

4) 75% - 90% dobry; 

5) 91% - 100% bardzo dobry. 

22. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał  ocenę bardzo dobrą i prawidłowo 

rozwiąże zadania dodatkowe. 

23. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny 

klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym i w pozostałych dokumentach– słownie, w pełnym 

brzmieniu. 

24. W ocenianiu bieżącym dopuszczalne są znaki lub skróty: 

1) świadczących o brakach w przygotowaniu ucznia do lekcji – np; 

2) świadczących o nieodrobieniu zadania domowego– bz (ewentualnie z datą); 

3) świadczących o nieobecności ucznia na sprawdzianie– nb; 

4) stanowiących cząstkę przyszłej oceny „+” „–”, przy czym „+” nie dotyczy oceny 

najwyższej, czyli celującej, a „-” oceny niedostatecznej, najniższej. 

25. W dzienniku lekcyjnym dopuszcza się zapis punktów i procentów z testów 

diagnozujących. 



 

§ 101 

Skala ocen śródrocznych i rocznych za osiągnięcia edukacyjne 

 

1. W oddziałach klas IV- VIII oceny klasyfikacyjne, śródroczne i roczne, ustala się                       

w stopniach według następującej skali: 

1) 6- stopień celujący; 

2) 5- stopień bardzo dobry; 

3) 4- stopień dobry; 

4) 3- stopień dostateczny; 

5) 2- stopień dopuszczający; 

6) 1- stopień niedostateczny. 

2.   Stopnie, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną 

oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 1 pkt 6. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na 

śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

4. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych                  i 

rocznych cen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danego oddziału klasy i potrafi 

samodzielnie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

b) uzyskał tytuł laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, 

c) zgodne z wymaganiami nauki rozumienie uogólnień i związków między nauczanymi 

treściami, wyjaśnienie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela, 

d) z wychowania fizycznego wykazuje wysoki, stopień sprawności fizycznej lub duże 

umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne 

lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych, 

e) z przedmiotów plastyka i muzyka w pełni realizuje obowiązującą podstawę programową. 

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym 

przez nauczyciela w danej klasie; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy 

teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne                    

i praktyczne, podejmuje się wykonania zadania o charakterze dowolnym; 

b) opanował większość materiału programowego; 

c) wykazuje poprawne rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi 



oraz przy inspiracji nauczyciela – wyjaśnianie zjawisk i umiejętna ich interpretacja; 

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) rozwiązuje typowe zadanie teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, 

b) zakres opanowanego materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, 

uczeń rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami; 

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma trudności w opanowaniu zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te 

nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b) rozwiązuje zadanie teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności, 

c) wykazuje słabe rozumienie treści programowych, podstawowe wiadomości i procedury 

są odtwarzane; 

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

przedmiotu nauczania w danym oddziale klasy, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; 

b) nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności. 

5. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z niepełnosprawnością intelektualną          

w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

6. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna, począwszy od klasy czwartej, uwzględnia 

wszystkie oceny bieżące wystawione uczniowi w trzech obszarach aktywności: 

1) Obszar I – sprawdziany śródroczne i roczne, sprawdziany i testy bieżące, egzaminy 

próbne, uzyskanie tytułu laureata konkursu ( etap gminny lub wyższy) 

2) Obszar II – kartkówki, odpowiedzi ustne z materiału zawartego w danym dziale, praca 

pisemna na lekcji, uzyskanie tytułu laureata konkursu szkolnego; 

3) Obszar III – prace domowe i inne prace dodatkowe, obserwacje, pomiary, odpowiedź 

bieżąca na lekcji, praca indywidualna i grupowa na lekcji, prowadzenie zeszytu 

przedmiotowego. 

7. Ustala się następujące wagi dla poszczególnych obszarów: 

1) Obszar I – waga oceny – 3 

2) Obszar II – waga oceny – 2 

3) Obszar III – waga oceny – 1  

8. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są na podstawie średniej ważonej 

z ocen bieżących według następujących przedziałów:  

1)   1,00  - 1,64  -  ocena niedostateczna 

2)   1,65 - 2,64  -  ocena dopuszczająca 

3)   2,65 - 3,64  -  ocena dostateczna 

4)   3,65  - 4,64  -  ocena dobra 

5)   4,65  -   5,64  -  ocena bardzo dobra 



6)   5,65    -  6,00  -  ocena celująca 

 9. Tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w klasach IV-VIII:  

1) Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalana jest w oparciu o średnią ważoną z trzech obszarów aktywności. Przy jej ustalaniu 

uwzględniane są oceny uzyskane podczas całego roku szkolnego.  

2) Znakowi „ +” przypisuje się wartość 0,5. 

3) Średnią ważoną ustala się wg wzoru:  

         X w= x1⋅w1+x2⋅w2+x3⋅w3+...+xn⋅wn 

                         w1+w2+w3+...+wn 

        x1, x2, x3,……, xn – oceny, 

        w1, w2, w3,……. wn – wagi poszczególnych ocen, zgodnie z określonymi obszarami. 

10. Ostateczną ocenę śródroczną i roczną ustala nauczyciel biorąc pod uwagę średnią 

ważoną, możliwości ucznia, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

11. Ustalone przez nauczycieli oceny śródroczne i roczne zatwierdzane są na klasyfikacyjnym 

zebraniu  Rady Pedagogicznej. 

12. W oddziałach klas I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych                                

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami 

opisowymi. 

13. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku                     

do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów 

kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

ucznia związane  z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 

§ 102 

Skala ocen bieżących 

 

1. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla 

mniejszości narodowej w oddziałach klas IV-VIII ustala się w skali od 1 do 6                                   

z uwzględnieniem plusów  i minusów. 

2. 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. 

3. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny bez plusów i minusów są 

identyczne z wymaganiami na oceny śródroczne i roczne. 

4. Ocenę z plusem może otrzymać uczeń przekraczający wymogi określone na daną ocenę. 

5. Bieżące ocenianie w klasach I-III może być wyrażone punktacją cyfrową, która oznacza 

osiągnięty przez ucznia poziom wymagań objęty podstawą programową. 

4. Kryteria ocen punktowych:  



1) 6 punktów – otrzymuje uczeń, który biegle korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych 

sytuacjach, twórczo rozwiązuje problemy, doskonale radzi sobie w nowych sytuacjach, 

proponuje śmiałe, odważne rozwiązania problemów i zadań; 

2) 5 punktów - otrzymuje uczeń, który pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze 

zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania i 

problemy, a wskazane błędy potrafi poprawić;  

3) 4 punkty – otrzymuje uczeń, który stosuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje łatwe 

zadania z pomocą nauczyciela rozwiązuje niektóre typowe zadania i problemy o średnim 

stopniu trudności; 

4) 3 punkty - otrzymuje uczeń, który wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w 

swoich działaniach i rozwiązywaniu zadań, samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim 

stopniu trudności; 

5) 2 punkty -  otrzymuje uczeń, który wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela, 

rzadko samodzielnie wykonuje proste zadania; 

6) 1 punkt - otrzymuje uczeń, który pomimo wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela nie 

osiąga żadnych postępów w nauce.  

6. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej posiadają szczegółowe kryteria na poszczególne 

poziomy wymagań w klasach I etapu edukacyjnego .  

7.  W oddziałach klas I– III oraz  IV– VIII  oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej mogą być ocenami opisowymi. 

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, muzyki                

i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia                            

w wywiązywanie się  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia                      

w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

9. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla 

mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

10. Zasady zdobywania ocen z danego przedmiotu przedstawia rodzicom i uczniom 

nauczyciel na początku roku szkolnego. 

11. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych są zawarte                               

w przedmiotowych zasadach oceniania ( PZO). 

 

§ 103 

Sposoby uzasadnienia ustalonej oceny 

 

1. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić uczniowi każdą ustaloną ocenę, w czasie zajęć 

edukacyjnych, w rozmowie bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy 

pisemnej ucznia (po jej sprawdzeniu i ocenieniu). Uzasadniając ocenę nauczyciel ma 

obowiązek: 



1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania– do kryteriów ocen zachowania; 

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub 

dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

2. Nauczyciel uzasadnia ocenę rodzicowi w bezpośredniej rozmowie.  

3. W przypadku oceny z pracy pisemnej nauczyciel przedkłada do wglądu pracę ucznia  

(praca klasowa, sprawdzian, test, kartkówka). 

4. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu w czasie zajęć 

edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac 

uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze 

wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz 

udzielonych wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej się 

uczyć, aby pokonać trudności. 

5. Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć 

edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia.  

6. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca. 

7. Uczniowi nieobecnemu na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel 

udostępnił sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom-obowiązkiem 

nauczyciela jest udostępnienie sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych 

zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem. 

8. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu                      

z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych.  

9. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez 

nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym: 

1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają zgodnie                                   

z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym; 

2) w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych; 

3) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia 

po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.  

10. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną 

pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia 

sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia.  

11. W przypadku oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel powołuje się na wewnątrzszkolne 

zasady oceniania (WZO), szczegółowe przedmiotowe zasady oceniania (PZO) oraz 

przechowywane prace pisemne ucznia (sprawdziany, testy, prace klasowe, kartkówki.) 

12. Uzasadnienie rodzicowi może odbyć się w obecności zainteresowanego ucznia. Decyzję 

o tym podejmuje nauczyciel przedmiotu. 

13. Gdy przedstawione uzasadnienie nie spełnia oczekiwań ucznia lub rodzica nauczyciel 

może przeprowadzić sprawdzian weryfikujący wiadomości i umiejętności ucznia. 



14. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego 

rodzicom: 

1) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania 

ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektor szkoły, który należy złożyć                

w sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach pracy sekretariatu; 

2) Dyrektor Szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi 

udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania 

ucznia. Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności 

Dyrektora Szkoły lub w obecności upoważnionego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela; 

3) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania 

ucznia odbywa się nie później niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku                            w 

sekretariacie szkoły.  

 

§ 104 

Skala ocen zachowania 

 

1. Ocena klasyfikacyjne śródroczne i roczne zachowania w oddziałach klas I-III są ocenami 

opisowymi. 

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w oddziałach klas IV-VIII ustalane są według 

następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie;  

6) naganne. 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie 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 w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) udział w wolontariacie. 

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



zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględniać wpływ tych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,                     

w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ustalana przez wychowawcę 

klasy. Ocena jest są wypadkową ocen wynikających z punktowego systemu oceny 

zachowania ucznia, oceny uczących nauczycieli, oceny koleżeńskiej oraz samooceny ucznia.   

7. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

8. Uzyskana śródroczna i roczna ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne                        

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz na promocję do oddziału klasy 

programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 105 

Kryteria oceniania zachowania uczniów 

 

1. Ocena zachowania spełnia funkcje wychowawcze i ma mobilizować ucznia do 

samokontroli i samowychowania. 

2. W ocenianiu zachowania uczniów klas IV- VIII uwzględnia się pozytywne i negatywne 

przejawy postępowania i działalności ucznia i odpowiednio się je punktuje. 

3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców                         

o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 106 

 

1. Ogólne zasady ustalania oceny zachowania uczniów klas IV-VIII: 

1) uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. 

Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę 

przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej; 

2) uczniowie danego oddziału proponują ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów 

wg ustlonej skali ocen z zachowania; 

3) ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii nauczycieli uczących                             

w danym oddziale; 

4) przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów najpóźniej na 

dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną; 

5) ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy                          

w przypadku ujawnienia przez innych nauczycieli nieznanych wcześniej faktów; 

6) w ocenie zachowania bierze się pod uwagę wszystkie odpowiednio punktowane kryteria 



pozytywnych i negatywnych przejawów postępowania ucznia znajdujące się                                      

w szczegółowych kryteriach oceny zachowania uczniów, które ustalają zespoły dydaktyczno -

wychowawcze. 

2. Przy ustalaniu oceny zachowania w oddziałach klas I-III wychowawca bierze pod uwagę 

następujące zachowania i przejawy działalności uczniów: 

1) jest punktualny, obowiązkowy, pilny, sumienny, aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

systematycznie odrabia prace domowe; 

2) kulturalnie i grzecznie odnosi się do pracowników Szkoły, kolegów i koleżanek; 

3) dba o honor i tradycje Szkoły; 

4) potrafi porozumieć się bez przemocy, pokojowo rozwiązuje problemy; 

5) umie w zgodzie współpracować z kolegami i koleżankami; 

6) udziela pomocy innym uczniom; 

7) dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych; 

8) utrzymuje porządek w swoim miejscu pracy. 

3. Bieżące informacje o zachowaniu ucznia nauczyciel może zapisać w zeszycie 

korespondencji  z rodzicami ucznia.  

4. Ustalone przez wychowawcę oceny zachowania zatwierdzane są na klasyfikacyjnych 

zebraniach   Rady Pedagogicznej. 

 

§ 107 

 

Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych                                  

i zachowania 

 

1. Uczeń, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych ocenach                       

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie 

zachowania i chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić wniosek w tej 

sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od otrzymania 

informacji. 

2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala 

termin poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym                  

w roku na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia może 

uczestniczyć wychowawca i rodzic ucznia. 

3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych 

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla 

każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające; 

2) termin tych czynności; 

3) zadania sprawdzające; 



4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę; 

5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 

5. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację                      

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

6. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania                        

z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań 

edukacyjnych podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się uczeń. 

7. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może 

być niższa niż ocena przewidywana. 

8. Poprawa, w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, powinna 

mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych może 

mieć formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych. 

9. W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny zachowania wychowawca 

wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz przewodniczącym 

Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcą, w obecności zainteresowanego ucznia, 

ponownie ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu oceny należy wziąć pod uwagę 

argumenty ucznia lub jego rodziców dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd, 

osiągnięć pozaszkolnych ucznia. 

10. Dyrektor Szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności 

przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację 

wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, 

opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen 

zachowania, w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub 

jego rodziców. 

11. Dyrektor Szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego 

uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów 

samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej 

przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor Szkoły jest przewodniczącym tego 

zespołu. 

12. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie 

przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną 

ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z Dyrektorem lub po analizie 

przeprowadzonej w ww. zespole. 

13. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, 

który zawiera: 

1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny; 

2) termin spotkania zespołu; 

3) ostateczną ustaloną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału; 

4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu; 

5) imię i nazwisko ucznia. 



14. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy 

zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie. 

15. Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką 

notatkę potwierdzoną przez ucznia podpisem. 

16. Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic ucznia. 

17. Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi nastąpić najpóźniej na 

jeden dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

 

§ 108 

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych 

 

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 

została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych 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 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor 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. 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, 

techniki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem. Termin nie 

może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora-jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

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

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora-jako przewodniczący 

komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 



oddziale, 

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

e) przedstawiciel Rady Rodziców, 

f) pedagog,  

g) psycholog 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. 

Dyrektor Szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,                                   

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

d) imię i nazwisko ucznia 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

2)  Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację                           

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego.  

3) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

10. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

 

§ 109 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Uczniów klasyfikuje się dwa razy w ciągu roku szkolnego- w styczniu i w czerwcu. 



2. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

3. 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. 

4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli w tygodniu,                    

w którym odbywa się klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.  

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, 

szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

7. 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 i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że                           

w oddziałach klas I- III w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć. 

8. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej. 

9. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo 

najwyższej; 

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

w oddziale klas programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo 

najwyższej. 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

11. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.  

12. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ogolnopolskim, tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał 

po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

13. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie 

otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej. 

14. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne                           

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie ósmej wyższe od oceny 



niedostatecznej i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

14. 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 zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

15. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu 

nieklasyfikowaniem. 

16. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

17. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

18. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

19. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć 

technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny zachowania. 

20. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki, informatyki, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

21. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie 

pisemnej i ustnej komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

22. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

23. Termin egzaminu ustala Dyrektor z uczniem i jego rodzicami. 

24. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności, z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje 

indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

25. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja w skład 

której wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły-jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyporządkowani                 

w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniego oddziału klasy.  

26. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 

27. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń 



może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

28. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający                

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

30. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" lub 

„nieklasyfikowana”. 

31. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku 

egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

32. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona                     

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 110 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać 

egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, techniki, zajęć technicznych 

oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się                   

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1)  Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - przewodniczący komisji; 

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

5.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 



komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający                   

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7. 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. 

8. 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 jednak niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału 

klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy. 

10. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć                        

z języka mniejszości narodowej niemieckiego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane                 

w oddziale klasy programowo wyższej.  

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna.  

§ 111 

Egzamin ósmoklasisty 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych                      

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza,                   

w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia 

lub historia – od 2022r  

4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 



niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły. 

6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu; 

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu–przystępuje do egzaminu z tego 

przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem. 

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek 

Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu               

z rodzicami ucznia. 

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

 

§ 112 

Promowanie 

 

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

klasy programowo wyższej. 

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 

wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy Rada Pedagogiczna możne 

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja Rady Pedagogicznej 

uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem 

zdrowia ucznia. 

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

wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o 

promowaniu ucznia klasy I- III 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. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy 

następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie              

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną                  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając 



ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym ( IPET). 

6. Począwszy od oddziału klasy IV 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 oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, a w wyniku klasyfikacji rocznej 

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

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię i/lub etykę do 

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

9. Ocena z religii i/lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po 

ocenie zachowania. 

10. Ocena z religii i/lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału 

klasy. 

11. 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. Jeśli natomiast uczeń zadeklarował udział                        

w zajęciach z obu przedmiotów, umieszcza się na świadectwie szkolnym obie oceny.  

12. Uczeń kończy szkołę jeżeli: 

1)  w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjne; 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

13. Uczeń kończy szkołę 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. 

14. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię i/lub etykę do 

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

15. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 10 powtarza ostatni oddział 

klasy i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza klasę, do egzaminu ósmoklasisty. 

16. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie                   

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną                       

w stopniu umiarkowanym lub znaczącym postanawia Rada Pedagogiczna uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.  

 

 


