
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
im. JAKUBA SOBIESKIEGO W OŁAWIE 
 

 

 
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 
im. Jakuba Sobieskiego w Oławie  

 
 

PODSTAWA PRAWNA 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2002r. Nr 10, poz. 96) , rozporządzenia MENiS z dnia 7 
września 2004. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba 
Sobieskiego 
 
 

I. CELE WSO 
 
1. Wewnątrzszkolny system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w SP nr 2. 
 
2. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy. 
 
3.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 
stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania 
ocen. 
 
4. WSO ma na celu: 

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 
zakresie, 

• pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
• motywowanie ucznia do dalszej i samodzielnej pracy, 
• dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej - opiekuńczej,  
• zwiększenie rangi oceny stopnia opanowania umiejętności kluczowych w ramach finalnej 

oceny zajęć edukacyjnych i przedmiotowych uczniów, 
• wdrażanie uczniów do efektywnej samooceny, 
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w dziedzinie edukacji 

szkolnej. 
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I. OBSZARY WSO 
 
5. WSO obejmuje:  

• Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 
uczniów i rodziców (opiekunów prawnych).  

• Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w 
szkole, oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych. 

• Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych sprawdzających.  
• Ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku (semestru) 
• Ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczania 

opartych na Podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 
ustalonych jako priorytetowe w szkole: 

  
Wiedza i umiejętności niezbędne do zdawania sprawdzianu szóstoklasisty. 
 
Umiejętności komunikacyjne: 
komunikacja werbalna,  
umiejętność poszukiwania i analizowania informacji, 
umiejętność posługiwania się komputerem. 
 
Umiejętności społeczne (obywatelskie): 
umiejętność współpracy w grupie i w klasie  
odpowiedzialność  
branie na siebie odpowiedzialności za wykonywanie zadań  
umiejętność ponoszenia konsekwencji 
komunikacja interpersonalna  
asertywność - wyrażanie opinii, obrona stanowiska,  
umiejętność rozwiązywania konfliktów 
 
Umiejętności i dyspozycje psychologiczne: 
poczucie własnej wartości  
samoświadomość  
samodyscyplina  
motywacja  
elastyczność: dawanie sobie rady w sytuacjach problemowych. 
 
6) Ocenianiu podlegają: 
osiągnięcia edukacyjne ucznia, 
zachowanie ucznia. 
 

III. PRZYJĘTA SKALA OCEN SZKOLNYCH 
 
1. Poziom opanowania przez uczniów kompetencji określonych w standardach wymagań 
edukacyjnych ocenia się w stopniach szkolnych.  
Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne (roczne) dla uczniów klas IV - VI ustala się w 
stopniach według następującej skali: 

• stopień celujący - 6 (cel) 
• stopień bardzo dobry - 5 (bdb) 
• stopień dobry - 4 (db) 
• stopień dostateczny - 3 (dst) 
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• stopień dopuszczający - 2 (dop) 
• stopień niedostateczny - 1 (ndst) 

 
W klasach I - III ocena roczna (semestralna) jest oceną opisową. 
Oceny cząstkowe wyraża się cyframi, dopuszcza się "+" i "-" oraz komentarz w dokumentacji 
przebiegu nauczania prowadzonej przez nauczyciela. 
 
Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV ustala się wg następującej 
skali:  
1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne, 
 
 Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  
W dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów ocen z zastrzeżeniem 
ocen rocznych oraz rocznej ocen zachowania, które należy wpisywać pełnymi nazwami. 
Niektóre zajęcia edukacyjne, tzw. ścieżki międzyprzedmiotowe mogą być zaliczane jedynie 
przez frekwencję ucznia w tych zajęciach i wpis w dokumentacji przebiegu nauczania - 
"zaliczony". 
Decyzją dyrektora szkoły, na podstawie odrębnych przepisów, uczeń może być zwolniony na 
czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki, wówczas w dokumentacji 
przebiegu nauczania wpisuje się - "zwolniony". 

 
IV. STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

 
1. Główny element wewnątrzszkolnego systemu oceniania stanowią standardy wymagań 
edukacyjnych, czyli oczekiwane osiągnięcia uczniów polegające na celowym, skutecznym 
świadomym działaniu w określonych sytuacjach, przełożone na poszczególne stopnie szkolne 
dla odpowiednich zajęć edukacyjnych (bloków przedmiotowych, przedmiotów, ścieżek 
edukacyjnych). 
 
2. Przy ich opracowywaniu, nauczyciele winni uwzględnić: 
 
Standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
ustalonych odrębnymi przepisami,  
Podstawę programową kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych, 
Programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego dla sześcioletnich szkół podstawowych, 
Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.  
 
3. Aby pomiar osiągnięć szkolnych był możliwy każdy nauczyciel winien:  
ustalić wymagania programowe (standardy wymagań edukacyjnych);  
zbudować skalę ocen na podstawie standardów wymagań edukacyjnych;  
ustalić sposoby i zasady sprawdzania osiągnięć uczniów;  
opracować wyniki i ocenić każdy pomiar dydaktyczny (wartościowanie efektów pracy). 
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4. Podstawa programowa, wskazując na edukacyjne zadania szkoły, nie ustala bezpośrednio 
wymagań stawianych uczniom, ale stanowi źródło określenia wymagań egzaminacyjnych oraz 
ustalenia krajowych Standardów osiągnięć szkolnych. Język opisu tych standardów powinien 
mieć postać na tyle zoperacjonalizowaną (ujęcie czynnościowe), by określić jak najdokładniej, 
jakie działania ucznia należy projektować, aby ich osiągnięcie było możliwe. 
Do zbudowania odpowiednich opisów, zwanych Standardami osiągnięć szkolnych ( zakres 
treści i umiejętności-kompetencji, które uczeń powinien opanować na kolejnym etapie 
nauczania), muszą zostać użyte przede wszystkim wykazy kompetencji z podstawy 
programowej, zarówno przedmiotowych (z każdego etapu kształcenia w ramach 
poszczególnych zajęć edukacyjnych), jak i kluczowych (z zadań ogólnych szkoły) - na tyle 
uniwersalnych, by były przydatne w dalszym życiu uczniów lub w dalszym kształceniu. 
Określają one pożądaną dynamikę procesu kształcenia i wymagają kryteriów uzyskiwania 
określonych kompetencji. 
Wymagania pełne (możliwe do uzyskania, obejmujące program nauczania) powinny dobrze 
odzwierciedlać docelowe pożądane kompetencje (wiadomości, umiejętności i postawy ), a ich 
spełnienie na poziomie wymagań dla danego etapu kształcenia powinno wyrażać się 
uzyskaniem przez ucznia oceny bardzo dobrej. Ocena celująca oznacza wykroczenie poza 
oczekiwane wymagania pełne. 
Oceniane kompetencje tego samego rodzaju, przy pomocy odpowiednich kryteriów wymagań, 
powinny być rozwijane przez uczniów z określoną dynamiką, a więc cechować je powinna 
kontynuacja (na kolejnych etapach kształcenia) i stopniowo coraz większy postęp (rosnący 
poziom wymagań). 
 

 
8.1. W SP nr 2 ustala się następujące ogólne kryteria (poziomy) wymagań 

edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenia bieżącej, 
ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej: 

 
Skala 
ocen 

Elementy treści nauczania 
Ogólne kryteria wymagań 

edukacyjnych 
Uwagi 

dopusz
czający 
(2)  

Niezbędne w uczeniu się 
danego przedmiotu (bloku, 
dziedziny edukacji); 
Potrzebne w życiu 

Uczeń ma braki w 
opanowaniu podstaw 
programowych, które nie 
przekreślają możliwości 
uzyskania podstawowej 
wiedzy z danego 
przedmiotu (bloku 
przedmiotowego) w ciągu 
dalszej nauki; 
Uczeń rozwiązuje 
(wykonuje) typowe zadania 
teoretyczne o niewielkim 
stopniu trudności.  

 



 

 

- 5 - 

dostate
czny 
(3)  

Najważniejsze w uczeniu się 
danego przedmiotu (bloku, 
dziedziny edukacji); 
Łatwe nawet dla ucznia mało 
zdolnego;  
O niewielkim stopniu 
złożoności, a więc przystępne; 
Często powtarzające się w 
programie nauczania; 
Dające się wykorzystać w 
sytuacjach szkolnych i 
pozaszkolnych; 
Określone programem 
nauczania na poziomie nie 
przekraczającym wymagań 
zawartych w podstawie 
Głównie proste, uniwersalne 
umiejętności w mniejszym 
zakresie wiadomości 

Uczeń opanował 
wiadomości i umiejętności 
określone podstawą 
programową na danym 
etapie nauki (w danej 
klasie); 
Uczeń rozwiązuje 
(wykonuje) typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne 
o średnim stopniu 
trudności. 

Warstwa ta nie 
powinna 
przekraczać 50 % 
treści całego 
programu, tj. 
podstawy 
programowej.  

dobry 
(4) 

Istotne w strukturze 
przedmiotu (bloku, dziedziny 
edukacji); 
Przydatne w opanowaniu 
treści z danego przedmiotu 
(bloku, dziedziny edukacji) i 
innych przedmiotów szkolnych; 
Użyteczne w szkolnej i 
pozaszkolnej działalności; 
O zakresie przekraczającym 
wymagania zawarte w 
podstawie programowej; 
Wymagające umiejętności 
stosowania wiadomości w 
sytuacjach typowych wg 
wzorów (przykładów) znanych 
z lekcji i z podręcznika. 

Uczeń nie opanował w 
pełni wiadomości i 
umiejętności określonych 
programem na danym 
etapie (klasie), ale 
opanował je na poziomie 
przekraczającym 
wymagania zawarte w 
podstawie programowej; 
Uczeń poprawnie stosuje 
wiadomości, rozwiązuje 
(wykonuje) samodzielnie 
typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne. 

Pogłębienie i 
poszerzenie 
wymagań 
podstawowych 
ale  obejmujące 
ok. 75% całego 
programu 
nauczania. 
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bardzo 
dobry 
(5) 

Złożone, trudne, ważne do 
opanowania; 
Wymagające z korzystania z 
różnych źródeł; 
Umożliwiające rozwiązywanie 
problemów; 
Pośrednio użyteczne w życiu 
szkolnym; 
Pełne opanowanie treści 
programu nauczania. 

Uczeń opanował pełny 
zakres wiedzy i 
umiejętności określonych 
programem nauczania na 
danym etapie (klasie); 
Uczeń sprawnie posługuje 
się zdobytymi 
wiadomościami 
samodzielnie rozwiązuje 
problemy teoretyczne i 
praktyczne ujęte 
programem nauczania, 
potrafi zastosować 
posiadaną wiedzę do 
rozwiązania zadań 
trudnych i problemów w 
nowych sytuacjach. 

Mogą wykraczać 
poza 
opublikowany 
program 
nauczania. 

Celują 
 cy 
(6)  

Znacznie wykraczające poza 
program nauczania; 
Stanowiące efekt samodzielnej 
pracy ucznia; 
Wynikające z indywidualnych 
zainteresowań; 
Zapewniające pełne 
wykorzystanie wiadomości 
dodatkowych. 

Uczeń posiada wiedzę i 
umiejętności znacznie 
wykraczające poza 
program nauczania danego 
etapu (klasy), samodzielnie 
i twórczo rozwija własne 
uzdolnienia; 
Uczeń biegle posługuje się 
zdobytymi wiadomościami 
w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych 
lub praktycznych z 
programu nauczania dla 
danego etapu (klasy) oraz 
wykraczające poza ten 
program, proponuje 
rozwiązania nietypowe; 
Uczeń osiąga sukcesy w 
konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych, 
kwalifikuje się do finałów 
wojewódzkich lub posiada 
inne porównywalne 
osiągnięcia. 

 

 
5. Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikające 
z realizowanego programu nauczania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów 
(bloków, zajęć edukacyjnych), uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz podając 
uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym) do wiadomości na początku każdego roku 
szkolnego. 
 
6. Dyrektor szkoły sprawdza zgodność standardów wymagań edukacyjnych z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz przechowuje ich kopie do wglądu dla uczniów i rodziców. 
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V. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA 
 
1. Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie treści nauczania 
z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępów ucznia. 
 
2.Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie pisemnych 
prac uczniowskich, testów, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac wytwórczych, projektów, 
ćwiczeń praktycznych, prac domowych, obserwacji, samooceny dokonanej przez ucznia oraz 
innych form wynikających ze specyfiki poszczególnych zajęć edukacyjnych. 
 
Pisemna praca klasowa (1–2 godz.) musi być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i 
odnotowana w dzienniku lekcyjnym. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone w klasie nie 
więcej niż trzy prace klasowe. 
 
Sprawdziany (10–20 min) obejmujące treści nauczania ostatnich trzech lekcji mogą być 
przeprowadzane bez uprzedzenia. 
Sprawdzone, ocenione oraz opatrzone komentarzem prace pisemne uczniowie otrzymują od 
nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od daty pisania sprawdzianu. 
 
Prace pisemne przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego. 
 
Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej postawionej za pisemną pracę kontrolną 
na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 
 
Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z bieżącej formy sprawdzania i oceniania w 
wyjątkowych sytuacjach losowych. 
 
Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów prowadzone przez inne osoby niż nauczyciel danych 
zajęć edukacyjnych jest zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 
 
3. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są w 
opracowanych przez nauczycieli i udostępnionych uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) 
przedmiotowych systemach oceniania. 
 

VI. ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 
 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 
(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 
siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
 
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców 
(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania. 
 
3. Wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć oraz zasady oceniania zachowania są 
udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) przez nauczycieli i 
wychowawców na terenie szkoły. 
 
4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione 
pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na 
zasadach określonych przez nauczycieli. 
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5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 
powinien ją uzasadnić ustnie lub – na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – pisemnie. 
 
6. Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie, zgodnie z 
wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania oraz z przyjętym w planie dydaktycznym nauczyciela 
harmonogramem sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia.  
 
7. Oceny dzielą się na:  
bieżące – określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części zajęć 
edukacyjnych, 
śródroczne – mające na celu okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych i ustalenie ocen zwanych klasyfikacyjnymi śródrocznymi, a także ustalenie oceny 
zachowania, 
roczne – będące podsumowaniem osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym i służące ustaleniu 
ocen klasyfikacyjnych rocznych. 
 
8. W dokumentach szkolnych oceny klasyfikacyjne roczne podawane są w pełnym brzmieniu; 
przy opisie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych można stosować odpowiednie skróty literowe. 
Na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, 
światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia szkolne. 
Sporadyczne, jednostkowe niepowodzenia ucznia nie mogą rzutować na całościową ocenę 
klasyfikacyjną śródroczną (roczną). 
 
9. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, w stosunku 
do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe 
uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 
 
10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, informatyki i sztuki (muzyki i 
plastyki) – jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi – należy brać pod uwagę wysiłek wkładany 
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
 
11. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z 
wychowania fizycznego. 
 
12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii 
informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 
zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.  
 
13. Podstawowymi dokumentami rejestrującymi osiągnięcia ucznia są: dziennik lekcyjny, arkusz 
ocen, świadectwo ukończenia klasy i świadectwo ukończenia szkoły. 
 
14. Klasyfikowanie śródroczne (roczne) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i na 
ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 
 
Rok szkolny składa się z dwóch semestrów.  
Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu 
styczniu. 
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Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a 
ocenę zachowania wychowawca klasy. W przypadku prowadzenia zajęć edukacyjnych przez 
kilku nauczycieli ocena ustalana jest wspólnie. 
Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona zgodnie z postanowieniami WSO może być zmieniona 
jedynie w wyniku egzaminu sprawdzającego lub – w przypadku oceny niedostatecznej – 
egzaminu poprawkowego. 
 
Miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy ma 
obowiązek powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) uczniów zagrożonych oceną 
niedostateczną. 
 
Na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani 
poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 
Przewidywane oceny roczne (semestralne) nauczyciele są zobowiązani odnotować w dzienniku 
w wyznaczonym miejscu. 
 
Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych są ustalane na podstawie co 
najmniej czterech ocen bieżących wystawionych podczas różnorodnych form sprawdzania 
osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
 
Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna ocen bieżących lecz 
ma uwzględniać różną wagę tych ocen. 
 
Jeżeli w wyniku klasyfikacji stwierdza się, iż poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę 
możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez organizowanie zajęć 
wyrównawczych, indywidualizację wymagań edukacyjnych oraz diagnozowanie sytuacji i 
możliwości ucznia we współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy i rodzicami 
(prawnymi opiekunami). 
Wszelkie czynności i działania mające na celu zapobieganie niepowodzeniom uczniów są 
odnotowywane w dokumentacji szkolnej. 
 
Uczeń nie klasyfikowany na I semestr może otrzymać ocenę pozytywną w klasyfikacji rocznej 
pod warunkiem zdania egzaminu klasyfikacyjnego za I semestr.  
Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 
 
15. Klasyfikacja śródroczna (roczna) ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z 
uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na 
podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych (rocznych) 
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej 
zachowania.  
Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
 
16. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się 
do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w 
porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).  
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VII. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 
 
1. Ocena zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz 
respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych w szkole. 
 
2. Ocenianiu podlega postawa ucznia w zakresie rozwoju osobowości, relacji międzyludzkich, 
motywacji i obowiązków szkolnych, a w szczególności: 
 

• wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
• postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
• dbałość o honor i tradycje szkoły; 
• dbałość o piękno mowy ojczystej; 
• dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
• godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
• okazywanie szacunku innym osobom. 

 
3. Wychowawca klasy analizuje zachowanie uczniów jeden raz w miesiącu według ustalonego 
przez siebie harmonogramu. 
 
4. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu opinii innych 
nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców (prawnych opiekunów) oraz opinii uczniów. 
 
5. Wychowawca klasy ustalający śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia ma obowiązek 
na prośbę rodziców przekazać jej uzasadnienie. 
 
6. Ocenę zachowania ustala się, przyjmując za punkt wyjścia zachowanie dobre. 
 
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania: 
wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, 
wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią, 
bierze czynny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska, 
 systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, 
rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia, 
dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom, 
ubiera się stosownie do wymagań okoliczności, dba o kulturę języka, 
jest uczciwy, tolerancyjny, życzliwy, szanuje godność własną i innych, 
godnie reprezentuje szkołę w środowisku. 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
sumiennie wypełnia obowiązki szkolne, 
bardzo dobrze wywiązuje się z podjętych zdań- jest uczciwy w postępowaniu codziennym, stara 
się być przykładem dla innych, 
szanuje godność własną i innych, postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dba o 
honor i tradycje szkoły, 
dba o piękno mowy ojczystej, 
bierze czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych- rozwija swoje zainteresowania, 
jest wytrwały i samodzielny w przezwyciężaniu napotykanych trudności, przeciwdziała 
przejawom przemocy, wulgarności, 
przestrzega zasad higieny osobistej- dba o zdrowie własne i cudze, dba o ład i porządek w 
swoim otoczeniu, 
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chętnie służy pomocą innym, 
godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią- nie ulega nałogom. 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
dobrze wypełnia obowiązki szkolne, 
jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań, 
nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa, 
z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej, 
dba o czystość i estetykę szkoły, 
zauważa swe błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić, 
szanuje prawa innych, 
reaguje na przejawy przemocy, brutalności. 
 
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
spóźnia się i opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, 
nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska, 
czasami swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych, 
czasami zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie, 
nie poczuwa się do winy za wykroczenia regulaminowe, 
jego wygląd sporadycznie budzi zastrzeżenia, 
nie dostrzega potrzeby pomocy innym, 
nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań. 
 
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który;  
nagminnie spóźnia się lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia (20 h), 
łamie przepisy regulaminowe, nie dostrzega błędów i ich nie poprawia, 
utrudnia prowadzenie zajęć, świadomie stwarza zagrożenie dla innych, 
odnosi się z lekceważeniem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, 
niszczy mienie szkolne i środowiskowe, przywłaszcza sobie cudzą własność, 
ubiera się niestosownie do wymogów szkoły, 
ulega nałogom, nie dba o higienę osobistą, 
jest niekoleżeński, nietolerancyjny, niekulturalny, 
 narusza godność osobistą i cielesną innych, jest agresywny, 
swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych, 
nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych, 
nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskaniem pozytywnych wyników w nauce. 
 
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
rażąco zaniedbuje się w wypełnianiu obowiązków szkolnych- często opuszcza zajęcia lekcyjne 
bez usprawiedliwienia, wagaruje, 
 zachowuje się brutalnie w stosunku do innych, narusza zasady współżycia w zespole 
klasowym, 
nie dba o własne zdrowie, nie przestrzega zasad higieny osobistej i estetyki wyglądu, ulega 
nałogom, używa wulgaryzmów, 
zdarza mu się łamanie prawa, 
niszczy mienie klasy, szkoły- nie szanuje pracy innych ludzi, przywłaszcza sobie cudzą 
własność, 
obraża uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, osoby postronne- ma zły wpływ na klasę, 
stwarza zagrożenie dla innych. 
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KRYRERIUM PUNKTOWE OCEN Z  ZACHOWANIA 
 
Bieżące ocenianie zachowania może być również dokonywane według kryterium punktowego. 
Na początku każdego roku (semestru) każdy uczeń otrzymuje 100 punktów 
Reakcje wychowanków określane zostają przez kanon pozytywnych i negatywnych zachowań 
możliwych do zaistnienia w warunkach szkolnych. 
 
WAGA POZYTYWNYCH ZACHOWAŃ 
Funkcjonowanie w środowisku szkolnym i respektowanie zasad współżycia oraz norm 
etycznych. 
Udział w konkursie przedmiotowym: 
a) etap szkolny 3 pkt 
b) etap miejski 5pkt 
c) etap powiatowy 7pkt 
d) wojewódzki 9pkt 
Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych: 
miejskich 2pkt 
powiatowych 4pkt 
wojewódzkich 6pkt 
Za zajęcie miejsca I, II, III dodatkowo 1, 2 lub 3 pkt - w zależności od rangi zawodów (miejskie, 
powiatowe, wojewódzkie) 
Udział w imprezach szkolnych 1-3 pkt 
Praca na rzecz klasy 1-4 pkt 
Praca na rzecz szkoły 1-4 pkt 
Pomoc kolegom w nauce 1-3 pkt 
Przeciwstawienie się wulgarności i brutalności 1-3 pkt 
Wyjątkowa kultura osobista, dobre maniery 1-3 pkt 
Aktywna praca w samorządzie klasowym i szkolnym 1-3 pkt 
Punktualność 1-3 pkt 
Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych 1-3 pkt 
Szacunek dla innych 1-3 pkt 
Poszanowanie mienia szkolnego i społecznego 1-3 pkt 
Przestrzeganie zasad BHP i ruchu drogowego 1 pkt 
Przestrzeganie przepisów szkolnych 1-3 pkt 
Inne pożądane zachowania 1-3 pkt 
 
WAGA NEGATYWNYCH ZACHOWAŃ 
Funkcjonowanie w środowisku szkolnym i respektowanie zasad współżycia oraz norm 
etycznych 
Przeszkadzanie na lekcji 1-2 pkt 
Niewykonywanie poleceń nauczyciela 1 pkt 
Aroganckie odnoszenie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły 1-2 pkt 
Ubliżanie koledze, wulgarne słownictwo 1-3pkt 
Bójka, zaczepianie słowne lub fizyczne 1-4 pkt 
Złe zachowanie na wycieczce, dyskotece 1-3 pkt 
Niewłaściwy strój, fryzura 1-2 pkt 
Niszczenie sprzętu, mienia szkolnego 2-4 pkt 
Niszczenie rzeczy innych osób 2-4 pkt 
Kradzież 5 pkt 
Zaśmiecanie otoczenia 1-2 pkt  
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Palenie papierosów 5 pkt 
Spóźnianie się na lekcje 1-3 pkt 
Nie wywiązywanie się z obowiązków (np. dyżurnego) 1-2 pkt 
Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia (ucieczki) 2-4 pkt 
Opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw 1-3 pkt 
Wyłudzanie pieniędzy 5 pkt 
Kłamstwo 2-4 pkt  
Kłamstwo 2-4 pkt 
Fałszowanie podpisów, zwolnień 4 pkt  
Łamanie przepisów szkolnych 1-3 pkt 
Aroganckie zachowanie w stosunku do starszych 1-3 pkt  
Nieprzestrzeganie zasad BHP i ruchu drogowego 1-3 pkt  
Inne niepożądane zachowania 1-3 pkt 
 
Kryterium punktowe ocen zachowania - ocena śródroczna, roczna. 
 

SŁOWNIE SKRÓT PUNKTOWO 
Wzorowe wz 121 i więcej 
Bardzo dobre bdb 101 - 120 
Dobre db 71 - 100 
Poprawne pop 41 -70 
Nieodpowiednie ndp 21 - 40 
Naganne  ng  0 - 20 

 
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  
 
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

• oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  
• promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

 
9. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu szóstoklasisty. 

 
OCENIANIE W KLASACH I – III 
 
1. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z 
zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
 
2. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.  
Ocena opisowa za I semestr ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny. Ocenę 
opisową za I semestr przygotowuje wychowawca i dołącza do dokumentacji wychowawcy. 
Kserokopię wyżej wymienionej oceny przekazuje rodzicom.  
 
3. Ocena klasyfikacyjna roczna jest oceną opisową. Na świadectwie dokonuje się opisu 
osiągnięć ucznia w edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, artystycznej, 
informatycznej, językowej i ruchowej, oraz postępów w rozwoju emocjonalno - społecznym 
(zachowanie).  
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4. Ocenę semestralną i roczną ustala wychowawca na podstawie systematycznych obserwacji 
zgromadzonych w dzienniku lekcyjnym, lub notatek własnych na temat tego, co już dziecko 
umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest na drodze do osiągnięcia celu. Ocena 
opisowa uwzględnia możliwości dziecka, wkład pracy i wysiłek w wykonywane zadanie, 
zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, stwarza nadzieję na osiągnięcie sukcesu i dodaje 
wiary w możliwości dziecka. 
 
5. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 
przez ucznia klasy I - III, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu 
z rodzicami (prawnymi opiekunami). 
 
W kształceniu zintegrowanym wprowadza się punktowy system oceniania w skali 1-5: 
5 pkt. - wspaniale 
Uczeń 
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i 
praktycznych na określonym poziomie nauczania, 
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach, 
- proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania. 
 
4 pkt. - bardzo dobrze  
Uczeń 
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje(wykonuje) samodzielnie typowe zadania - 
teoretyczne i praktyczne, 
- popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić, 
- czyni postępy. 
 
3 pkt. - dobrze 
Uczeń 
- przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 
trudności, 
- ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy. 
 
2 pkt. - musisz jeszcze popracować 
Uczeń  
- opanował tylko nieliczne wiadomości i umiejętności, 
- z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania tekstowe i praktyczne, 
- robi nieliczne postępy na miarę swoich możliwości. 
 
1 pkt. - nie radzi sobie 
Uczeń  
- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, 
- nie potrafi samodzielnie rozwiązywać(wykonywać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 
trudności, 
- nie robi postępów. 
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ZACHOWANIE W KLASACH I -III 
 
1.Kultura osobista: 
- kulturalne zachowanie się w szkole i w miejscach publicznych  
- potrafi panować nad emocjami(płacz, gniew, niepokój, agresja) 
- jest koleżeński, grzeczny i uprzejmy  
- dba o estetyczny wygląd  
- posługuje się na co dzień słowami: proszę, dziękuję, przepraszam 
 
2. Stosunek do obowiązków szkolnych:  
- punktualność i odpowiedzialność  
- wkłada wysiłek w wykonywaną pracę  
- aktywność na lekcjach 
- pamięta o obowiązkach ucznia (prace domowe, przybory szkolne)  
- pracuje na lekcjach we właściwym tempie 
- kończy pracę we właściwym czasie  
- chętnie wykonuje prace literackie, plastyczne, techniczne 
- udział w konkursach literackich, plastycznych oraz w zawodach sportowych na terenie  
 szkoły, miasta, województwa i kraju 
 
3. Kontakty społeczne: 
- szanuje kolegów i osoby z najbliższego otoczenia 
- bierze udział w konkursach i zawodach 
- chętnie udziela pomocy innym 
- potrafi dokonać samooceny własnego postępowania 
- potrafi cieszyć się z koleżanek i kolegów 
- troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów  
- szanuje własność społeczną i osobistą  
- bierze udział w zespołowych grach sportowych 
 
4. Współdziałanie w grupie: 
- zgodnie bawi się w grupie 
- wykazuje odpowiedzialność za efekty pracy  
- przewodniczy lub podporządkowuje się grupie 
 
5. Zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa: 
- zna zasady ruchu drogowego  
- zna zagrożenia wynikające z zachowania innych ludzi 
- wie, gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia  
- dba o higienę osobistą  
- chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych 
 
6. Organizowanie własnej pracy: 
- utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy  
- posiada potrzebne przybory  
- potrafi działać według planu 
- pracuje samodzielnie i w skupieniu  
- podejmuje oferowane zadania  
- poszukuje oryginalnych rozwiązań  
- kończy rozpoczęte zadanie 
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Stosowana skala oznaczeń zachowania 
W - wyróżniająco (spełnia kryteria oceniania z zachowania) 
B - bez zastrzeżeń (uczeń zazwyczaj spełnia wyżej wymienione kryteria z zachowania) 
Z - zadawalająco (zdarza mu się łamać wymienione kryteria) 
N -niezadawalająco (uczeń, który nie spełnia większości wymaganych kryteriów oceniania z 
zachowania) 
 
 KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KLASACH I -III 
 
Na koniec roku szkolnego uczeń kl. I - III otrzymuje nagrodę książkową jeżeli: 
- pracował systematycznie przez cały rok, 
- robił postępy w zakresie: 
- wypowiadania się, 
  czytania,  
  pisania,   
  dostrzegania i rozumienia zjawisk przyrodniczych,  
  posługiwania się liczbami i działaniami matematycznymi,   
  stosowania techniki pracy plastycznej i technicznej,   
  umiejętności i sprawności ruchowej oraz muzycznej   
  spełnia wszystkie kryteria zachowania ucznia. 
 
W przypadku nie spełniania kryteriów zachowania otrzymuje nagrodę tylko za wyróżniające 
osiągnięcia w nauce. 
 

VIII. OCENIANIE ZEWNĘTRZNE 
 
1. W klasie szóstej okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu 
opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań. 
 
2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej. 
 
3. Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami, czas trwania sprawdzianu może być 
przedłużony, nie więcej jednak, niż o 30 minut. 
 
4. Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie 
dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej. 
Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, 
w którym odbywa się sprawdzian. 
 
5. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo 
przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora 
Komisji Centralnej, nie później jednak niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wyznaczonym 
przez OKE. 
 
6. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz 
przystępuje do sprawdzianu w roku następnym. 
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7. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 
do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na 
udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do 
sprawdzianu. Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast wyniku sprawdzianu wpisuje się 
„zwolniony”. 
 
8. Wyniki sprawdzianu ustala zespół egzaminatorów. Uczeń może uzyskać maksymalnie 40 
punktów. 
 
9. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły. 

 
IX. EGZAMINY 

 
 EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 
 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) 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 ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 
wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny.  
 
4. 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.  
 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie 
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie 
fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 
6. Uczniowi, który spełnia obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie 
ustala się oceny zachowania. 
 
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 
8. 
 
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i 
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
 
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia wychowawca klasy z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami). 
 
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, realizującego obowiązek nauki w szkole, przeprowadza 
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, 
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  
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EGZAMIN DLA UCZNIA, KTÓRY SPEŁNIAŁ OBOWIĄZEK SZKOLNY LUB OBOWIĄZEK 
NAUKI POZA SZKOŁĄ. 
 
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, 
który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku 
nauki poza szkołą.  
W skład komisji wchodzą: 
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji; 
- nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej 
klasy.  
 
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), 
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
 
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
 
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 
szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli; 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.  
 
16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Wyjątek stanowi 
ocena niedostateczna lub postępowanie niezgodne z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. 
 
17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
 
18. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna. 
 
19. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) 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 do 7 dni po 
zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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EGZAMIN POPRAWKOWY 
 
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
może zdawać egzamin poprawkowy.  
W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy 
z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  
 
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, 
z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  
 
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
 
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  
W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 
jako przewodniczący komisji;  
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;  
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 
komisji.  
 

5. Nauczyciel, który prowadził zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego 
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) pytania egzaminacyjne; 
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.  

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 
 
8. Do czasu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego uczeń uczęszcza do klasy programowo 
wyższej 
 
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10.  
 
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może 
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
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pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  
 
11. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
 
NARUSZENIE TRYBU WYSTAWIANIA OCEN 
 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły 
w formie pisemnej z uzasadnieniem, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) 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 do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
 
2. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni stwierdza, czy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  
Rodzice (prawni opiekunowie) w przypadku nie naruszenia przepisów prawa otrzymują pisemną 
odpowiedź dyrektora szkoły.  
W przypadku naruszenia przepisów prawa dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i 
ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 
2) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 
komisji.  
3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
4. W skład komisji wchodzą: 

• w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji, 
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 
edukacyjne; 

• w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  
kierownicze – jako przewodniczący komisji, 
wychowawca klasy, 
wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
pedagog,  
psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 
przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
przedstawiciel rady rodziców. 
 
5. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  
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6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 
przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
 
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, 
c) zadania (pytania) sprawdzające, 
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c) wynik głosowania, 
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia.  
 
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły. 
 
10. W terminie 7 dni od zakończenia prac komisji dyrektor szkoły wydaje świadectwo 
ukończenia klasy lub świadectwo ukończenia szkoły. 
 

X. GROMADZENIE INFORMACJI O UCZNIACH 
 

1. Gromadzenie informacji powinno dostarczyć wystarczająco dużo danych pozwalających 
ocenić czy i ile uczeń pamięta, rozumie, umie i potrafi, czy nastąpił przyrost wiedzy i 
umiejętności, a tym samym nastąpiła ewaluacja nauczania. 
 
2. Formami zbierania informacji (indywidualnej i zbiorowej) są: 
Pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania i w 
czasie zajęć powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalanie i jednocześnie kontrolę 
(kontrola ustna). 
Polecenia dawane uczniom /wykonywanie zadań, ćwiczeń/, które wykonują ustnie bądź 
pisemnie na tablicy lub zeszycie przedmiotowym, albo zeszycie lub arkuszu ćwiczeń. 
Wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, prace klasowe. 
Sprawdziany nauczycielskie bądź wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych 
(wewnątrzszkolne badanie osiągnięć uczniów). 
Obserwowanie uczniów w czasie zajęć edukacyjnych. 
Szacowanie i wartościowanie wytworów pracy ucznia. 
Testy i ćwiczenia sprawnościowe. 
Analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych. 
 
3. Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, tj. 
równomiernie rozłożone na cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczania); zarówno bieżące, 
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jak i śródroczne, roczne oraz etapowe; w różnych formach oraz w formach i warunkach 
zapewniających obiektywność oceny. 
 
4. Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć 
(przedmiotu) i ich specyfiki. 
 
XI. INFORMOWANIE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O EFEKTACH PRACY ICH 

DZIECI 
 
1. W szkole dopuszcza się następujące formy kontaktów nauczycieli (wychowawców) z 
rodzicami (prawnymi opiekunami): 

Kontakty bezpośrednie: 
Zebranie ogólnoszkolne, 
Indywidualne rozmowy (np. podczas dyżurów nauczycielskich), 
Zapowiedziana wizyta w domu. 

Kontakty pośrednie: 
Rozmowa telefoniczna, 
Korespondencja listowa, 
Adnotacje w zeszycie przedmiotowym, 
Adnotacje w dzienniczku ucznia. 
 
Po zasięgnięciu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, dyrektor może wprowadzić w razie 
potrzeby, obowiązkowe cotygodniowe lub comiesięczne dyżury nauczycielskie. 
Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów z rodzicami w 
zależności od postępów i osiągnięć szkolnych konkretnego ucznia. 
Wychowawcy klas, nie rzadziej niż raz na kwartał, powiadamiają rodziców o postępach uczniów 
swojej klasy wg wybranego przez siebie sposobu informowania i odnotowują ten fakt w 
dokumentacji przebiegu nauczania. 
 
2. Uczniowie oraz (opiekunowie prawni) mają prawo uzyskać informację o bieżących oraz 
śródrocznych postępach i osiągnięciach szkolnych, szczegółowych kryteriach wymagań 
edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikających z przyjętego zestawu programów 
nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, zasadach oceny 
zachowania. Informacji takiej może udzielić nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 
lub wychowawca. 
 

XII. OGÓLNE PROCEDURY MONITOROWANIA I EWALUACJI  
WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 

 
Wewnątrzszkolny system oceniania podlega procesowi ewaluacji w celu doskonalenia oraz 
podnoszenia jakości oceniania. 
Ewaluację prowadzi zespół powołany przez dyrektora szkoły oraz nauczyciele w odniesieniu do 
przedmiotowego systemu oceniania. 
 
Metody ewaluacji stosowane w szkole: 
rozmowy, wywiady i ankiety skierowane do nauczycieli, rodziców, uczniów i absolwentów 
szkoły, 
arkusze samooceny dla nauczycieli i uczniów, 
arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych, 
szkolne badania osiągnięć uczniów. 



 

 

- 23 - 

Ewaluacji dokonuje się w terminach: 
na początku i na końcu etapu kształcenia, 
na bieżąco i podczas roku szkolnego (ewaluacja kształtująca), 
na koniec roku szkolnego (ewaluacja sumująca). 
Odbiorcami ewaluacji są członkowie rady pedagogicznej, rady rodziców oraz samorządu 
uczniowskiego. 
Rada pedagogiczna odpowiednią uchwałą może wprowadzić przed rozpoczęciem roku 
szkolnego zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 
 

USTALENIA KOŃCOWE 
 
MOTYWACYJNA FUNKCJA SYSTEMU OCENIANIA 
 
Świadectwo ukończenia klasy, szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń od klasy IV wzwyż, który 
w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął średnią ocen z wszystkich obowiązkowych przedmiotów 
nauczania przewidzianych planem nauczania 4,75 i powyżej oraz co najmniej bardzo dobrą 
ocenę zachowania. 
Świadectwo z wyróżnieniem nie może zawierać ocen niższych niż ocena dobra. 
Uczeń kończący klasę z wyróżnieniem otrzymuje nagrodę w formie książkowej. 
Uczniom klas I-III nagrody książkowe za wzorową naukę i zachowanie przyznaje wychowawca 
klasy, uwzględniając następujące kryteria: 
Wysokie wyniki nauczania, uwzględnione zapisami w dokumentacji nauczyciela. 
Właściwe zachowanie na terenie szkoły i poza nią w stosunku do kolegów, rodziców, 
nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
Obowiązkowość – systematyczne wywiązywanie się z powierzonych zadań. 
Aktywne uczestnictwo w zajęciach. 
Wysoka frekwencja – nagrody nie może otrzymać uczeń, który ma nieusprawiedliwione 
nieobecności i nieuzasadnione spóźnienia. 
Nagrody książkowe zapewnia Rada Rodziców w miarę posiadanych środków. 
 
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE OCENY 
 
KLASYFIKACYJNA - jest wyrażona za pomocą umownego symbolu i służy zróżnicowaniu oraz 
uporządkowaniu uczniów zgodnie z przyjętą przez nas skalą. Jest użyteczna przy: 
ocenie poziomu opanowania wiedzy na dłuższym etapie, 
zróżnicowaniu i selekcji uczniów ze względu na dalsze kształcenie, 
porównywaniu osiągnięć uczniów ze standardami 
informowaniu nadzoru i środowiska. 
 
DIAGNOSTYCZNA - służy wspieraniu szkolnej kariery ucznia, monitorowaniu jego postępów i 
określaniu jego potrzeb. Jest użyteczna przy: 
opisie rozwoju umiejętności ucznia, 
rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb każdego ucznia, 
porównywaniu efektywności stosowanych metod pracy 
planowaniu procesu nauczania, 
informacji zwrotnej dla ucznia i rodziców, 
braniu przez ucznia odpowiedzialności za proces uczenia się. 
 


