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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

 

 

 OCENIANIE EFEKTÓW NAUCZANIA UCZNIÓW KL. I-III 

 

§ 1 

 

 

1.Uczniowie klas I – II – III na wszystkich zajęciach obowiązkowych są oceniani za pomocą 

   ocen słownych. 

2.Przyjęto następujący szczegółowy system oceniania wiadomości i umiejętności ucznia: 

1) słowna skala postępów ucznia w nauce: 

 

 

Skala słowna 

 

Skrót literowy 

Wspaniale W 

Bardzo dobrze Bd 

Dobrze D 

Postaraj się Ps 

Pracuj więcej Pw 

 

2) słowna skala osiągnięć szkolnych dotyczących sprawdzianów: 

 

Skala słowna 

 

Skrót 

literowy 

 

Interpretacja punktowa 

 

Wspaniale W 100 - 96% poprawnie wykonanej pracy 

Bardzo dobrze Bd 95 - 80% poprawnie wykonanej pracy 

Dobrze D 79 - 60% poprawnie wykonanej pracy 

Postaraj się Ps 59 - 40% poprawnie wykonanej pracy 

Pracuj więcej Pw 39 - 0% poprawnie wykonanej pracy 

 

 

3) postępy ucznia w w/w umiejętnościach na bieżąco odnotowywane są w dzienniku 
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          lekcyjnym za pomocą skrótów literowych z wyłączeniem etyki i religii.  

3. Do dokumentowania szkolnych osiągnięć i umiejętności ucznia klasy I-III służą:  

1) dziennik lekcyjny,  

2) portfolio (umieszcza się tam karty pracy, opowiadania, pisanie z pamięci i ze słuchu, 

            sprawdziany z matematyki, prace plastyczne, techniczne). 

4. Na podstawie dziennika lekcyjnego (e-dziennika), portfolio ucznia nauczyciel udziela 

    informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o postępach dziecka w nauce i zachowaniu.  

5.Wymieniona w pkt. 3 dokumentacja oraz symbolika słowna są informacją dla nauczyciela i 

   rodzica. Pomagają nauczycielowi przy wystawieniu rocznej oceny opisowej. Informacja o 

   osiągnięciach i postępach uczniów po I semestrze przedstawiana jest rodzicom w formie 

   pisemnej. Uwzględnia ona podstawowe umiejętności z zakresu poszczególnych edukacji, 

   etyki, religii oraz ocenę z zachowania.  

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe / sprawdziany ucznia są udostępniane  

    uczniowi i jego rodzicom/opiekunom prawnym do wglądu. W momencie nie zwrócenia  

    pracy klasowej, rodzic nie może rościć sobie prawa wglądu do sprawdzianu w terminie  

    późniejszym. 

7. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:  

1) Wymagania na ocenę „Pracuj więcej” obejmują elementy treści nauczania:  

a) wskazujące na bardzo duże braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej, a także na braki w opanowaniu w 

znacznym stopniu wiadomości podstawowych.  

2) Wymagania na ocenę „Postaraj się” obejmują elementy treści: 

a) niezbędne w opanowaniu umiejętności kluczowych;  

b) potrzebne w życiu; 

c) wskazują one na częściowe braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej, a także na braki w opanowaniu 

wiadomości podstawowych. 

3) Wymagania na stopień „Dobrze” obejmują następujące treści:  

a) najważniejsze w uczeniu się;  

b) łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego;  

c) niewielkim stopniu złożoności a więc przystępne;  

d) dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;  

e) określone poziomem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań 

zawartych w podstawie programowej;  

f) umiejętności proste i uniwersalne, wiadomości o małym zakresie. 

4) Wymagania na ocenę „Bardzo dobrze” obejmują pełny zakres treści określonych 

            podstawą programową: 

a) przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu umiejętności i wiadomości 

zawartych w podstawie programowej; 
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b) bardziej złożone niż treści zaliczane do wymagań podstawowych ; 

c) użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności ; 

d) wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, wg 

wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręczników.  

5) Wymagania na ocenę „Wspaniale” obejmują treści:  

a) pełne opanowanie podstawy programowej; 

b) złożone, trudne, ważne do opanowania;  

c) korzystania z różnych źródeł;  

d) umożliwiające rozwiązanie problemów;  

e) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym;  

f) stanowiące efekty samodzielnej pracy ucznia; 

g) wynikające z indywidualnych zainteresowań ; 

h) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości wynikających z podstawy 

programowej. 

8. Przy ocenie wytworów plastycznych i technicznych oraz zajęć ruchowych i muzycznych 

    pod uwagę bierze się przede wszystkim wysiłek, zaangażowanie i możliwości dziecka. 

 

 

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE W KLASACH IV-VIII 

 

§ 2 

 

1. Ocenianie w szkole jest zgodne z koncepcją oceniania kształtującego tzn. traktuje ocenianie 

    jako proces dwustronnie ukierunkowany: po pierwsze na to, aby udzielić uczniowi 

    informacji    o jego mocnych i słabych stronach, co pozwala mu poprawić proces uczenia  

    się, po drugie zaś na to, aby nauczyciel dzięki rozpoznaniu poziomu i postępów ucznia,  

    dowiedział się, jak zmodyfikować proces nauczania. 

2. Począwszy od klasy czwartej ustala się w stopniach następującą skalę ocen bieżących,  

    śródrocznych i rocznych:  

1) stopień celujący 6 cel;  

2) stopień bardzo dobry 5 bdb; 

3) stopień dobry 4 db; 

4) stopień dostateczny 3 dst; 

5) stopień dopuszczający 2 dop; 

6) stopień niedostateczny 1 ndst. 

3.  Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach cząstkowych. 

4. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny obejmują: 
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1) na ocenę celującą – pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w 

podstawie programowej, także trudniejszych i złożonych, mających charakter 

problemowy, twórczy, wymagających korzystania z różnych źródeł wiedzy, 

2) na ocenę bardzo dobrą – wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

            programowej, także trudne, złożone i nietypowe, przy wykazywaniu się którymi 

            dopuszcza się niewielkie braki, 

3) na ocenę dobrą – wiadomości i umiejętności nieco trudniejsze, złożone i mniej 

typowe, przydatne, ale nie niezbędne do dalszej edukacji, 

4) na ocenę dostateczną – wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe 

           do opanowania, całkowicie niezbędne do dalszej nauki, bezpośrednio użyteczne 

           w życiu codziennym i ewentualnej pracy zawodowej, 

5) na ocenę dopuszczającą - wiadomości i umiejętności łatwe dla ucznia, niezbędne 

            w dalszej edukacji i użyteczne w życiu; dopuszcza się pewne braki w opanowaniu 

            wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. 

6) Ocena niedostateczna oznacza, że uczeń nie opanował koniecznych wiadomości i 

umiejętności zawartych w podstawie programowej, co uniemożliwia mu dalsze 

zdobywanie wiedzy, nie skorzystał z pomocy nauczycieli i nie wykorzystał szans 

uzupełniania wiedzy i umiejętności. 

5. Ocenianiu bieżącemu podlegają następujące formy aktywności ucznia:  

1) sprawdziany/ pisemne prace klasowe – z większej partii materiału (działu 

            programowego); 

2) kartkówki – najwyżej 10-15 minut, obejmujące zakres wiedzy maksymalnie z trzech 

      ostatnich lekcji, nie podlegające poprawie. Jeżeli uczeń nie pisał kartkówki, 

      nauczyciel powinien umożliwić mu jej zaliczenie (pisemne bądź ustne); 

3) odpowiedzi ustne i pisemne; 

4) prace długoterminowe; 

5) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń i zeszytu lektur; 

6) prace domowe; 

7) aktywność na lekcji ; 

8) praca na lekcji; 

9) doświadczenia; 

10) projekty i prace grupowe; 

11) dodatkowe formy aktywności ucznia; 

12) testy z lektury. 
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6. Począwszy od klasy czwartej prace klasowe / sprawdziany są oceniane na podstawie liczby 

    punktów uzyskanych według skali procentowej: 

 

 

Lp. 

 

 

%   poprawnie wykonanych zadań 

 

Ocena 

1. 100% celujący (6) 

2. 91 % - 99% bardzo dobry (5) 

3. 75% - 90% dobry (4) 

4. 51% - 74% dostateczny(3) 

5. 32% - 50% dopuszczający (2) 

6. 31% i poniżej niedostateczny (1) 

 

 

7. Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów nauczyciele przedstawiają 

    uczniom na pierwszych lekcjach w każdym roku szkolnym. Kryteria te zamieszczają 

    w dokumentacji swoich zespołów przedmiotowych oraz do wglądu dla rodziców 

    i uczniów w bibliotece szkolnej. 

8. Minimalna liczba ocen w semestrze dla przedmiotów, których liczba godzin tygodniowo 

    wynosi co najmniej trzy to 5 ocen. Minimalna liczba ocen w semestrze dla przedmiotów, 

    których liczba godzin tygodniowo wynosi mniej niż trzy to 4 oceny, przy jednej 

    godzinie tygodniowo 3 oceny. 

9. Oceny powinny być wystawiane na podstawie różnorodnych aktywności ucznia. 

 

§ 3 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców, prawnych opiekunów.  

2. Uczniowie, rodzicie/prawni opiekunowie są systematycznie informowani o osiągnięciach 

    uczniów poprzez wpis do „dziennika internetowego”, wykazy ocen bieżących, konsultacje 

    w czasie tzw. dni otwartych.  

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe / sprawdziany ucznia są udostępniane 

    uczniowi i jego rodzicom/opiekunom prawnym do wglądu. W momencie nie zwrócenia  

    pracy klasowej, rodzic nie może rościć sobie prawa wglądu do sprawdzianu w terminie 

    późniejszym.  

4. Oceny z ustnych i pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel 

    uzasadnia ustnie podczas lekcji, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną 

    umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 

5. Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać prace klasowe / sprawdziany uczniów do 14 
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    dni po otrzymaniu świadectwa i udostępniać je rodzicom na ich prośbę.  

6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ocenę 

    ustnie. 

 

§ 4 

 

 

1. Przyjmuje się następujące zasady postępowania umożliwiające uczniom uniknięcie lub 

    skorygowanie niepowodzeń szkolnych:  

1) prace klasowe / sprawdziany obejmujące materiał szerszy niż omawiany na trzech 

           ostatnich godzinach lekcyjnych muszą być zapowiadane z tygodniowym 

           wyprzedzeniem i wpisane do dziennika; w ciągu tygodnia nie mogą być 

           przeprowadzone więcej niż trzy takie sprawdziany, a w ciągu dnia nie więcej 

             niż jeden. Nauczyciel zobowiązany jest oddać prace klasowe w ciągu dwóch tygodni; 

2) nauczyciel zobowiązany jest  wyznaczyć dodatkowy termin na pisanie pracy klasowej 

dla uczniów mających usprawiedliwioną nieobecność lub wyrażających chęć poprawy 

oceny niedostatecznej; 

3) uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną  lub dopuszczającą może 

ją poprawić w terminie 2 tygodni od daty oddania sprawdzianu. 

            O formie poprawy decyduje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Ocena 

            ze sprawdzianu i ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika i ma wpływ na ocenę  

            śródroczną i roczną; 

4) Pracę klasową poprawkową uczeń pisze tylko jeden raz; 

5) Uczeń ma prawo do określonej liczby nieprzygotowań w semestrze. Minimalna liczba 

nieprzygotowań  w semestrze dla przedmiotów, których liczba godzin tygodniowo 

wynosi co najmniej trzy to 3. Minimalna liczba nieprzygotowań  w semestrze dla 

przedmiotów, których liczba godzin tygodniowo wynosi mniej niż trzy to 2 

nieprzygotowania, przy jednej godzinie tygodniowo 1 nieprzygotowanie. 

 

O nieprzygotowaniu uczeń musi poinformować nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji. 

Zgłoszenie ucznia odnotowane jest w dzienniku lekcyjnym.  

Jeżeli uczeń wykorzysta przysługujące mu nieprzygotowania, każde kolejne zgłoszenie 

„nieprzygotowanie” jest odnotowywane w dzienniku elektronicznym i ma znaczący wpływ na 

ustalenie oceny zachowania, uwzględniającej stosunek ucznia do obowiązków szkolnych oraz 

stosunek do przedmiotu. 

2.Uczeń ma obowiązek uzupełnienia na następną lekcję nieprzygotowanej pracy. 
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§ 5 

 

1. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i ocena roczna nie są średnią arytmetyczną ocen. Jest 

     oceną poziomu wiedzy, aktywności i umiejętności ucznia. Szczególną wagę przy   

     wystawianiu ocen śródrocznej i rocznej mają oceny z prac klasowych z większej partii  

     materiału. 

 

§ 6 

 

 

1.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki 

     nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

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

     wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność  

     ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

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

    wychowania fizycznego i zajęć komputerowych. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły na 

    podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach. W 

     takim przypadku w dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  

 

§ 7 

 

 

1.Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni 

   psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania  

   edukacyjne w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 

   specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, umożliwiające sprostanie 

   wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

2. Wymagania edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia, o którym mowa w 

    punkcie 1 nauczyciel opracowuje w terminie 30 dni od daty wpłynięcia opinii.  

3. Uczniowie z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej oceniani są według  

    ogólnych zasad z uwzględnieniem możliwości psychomotorycznych ucznia. 

 

§ 8 

 

 

1. Oceny z religii i etyki w klasach I – VIII są wyrażone stopniem wg następującej skali: 

1. stopień celujący 6 cel ; 

2. stopień bardzo dobry 5 bdb ; 
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3) stopień dobry 4 db ; 

4) stopień dostateczny 3 dst ; 

5) stopień dopuszczający 2 dop;  

6) stopień niedostateczny 1 ndst ; 

2. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach cząstkowych. 

3. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. 

 

 

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW W KLASACH IV-VIII 

 

 

§ 9 

 

1.Ocenę zachowania semestralną i roczną począwszy od klasy czwartej ustala się według 

   następującej skali:  

1) wzorowa ; 

2) bardzo dobra ; 

3) dobra ; 

4) poprawna;  

5) nieodpowiednia ; 

6) naganna.  

2. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;   

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

3. Wychowawca (w przypadku klas integracyjnych wychowawca wraz z  nauczycielem 

    wspomagającym) ustala ocenę zachowania na podstawie szczegółowych wymagań w 

    siedmiu obszarach, biorąc pod uwagę: 

1) informacje od innych nauczycieli i pracowników szkoły; 

2) wpisy o pozytywnym (1) i negatywnym (-1) zachowaniu w dzienniku elektronicznym; 

3) propozycje oceny wystawione przez nauczycieli uczących w danej klasie; 

4) samoocenę ucznia; 

5) ocenę koleżeńską. 

4.  Ocenie podlega zachowanie ucznia zarówno w szkole jak i poza nią (wycieczki, basen, 

      zawody sportowe, itp.). 
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5. Ocena ustalona przez wychowawcę zgodnie z procedurami jest oceną ostateczną.                  

6. W szczególnych przypadkach uczeń jest zobowiązany do prowadzenia indywidualnego 

    zeszytu zachowania poprzez zbieranie wpisów po każdej lekcji, a jego rodzice do 

    systematycznego monitorowania zapisów w nim zawartych potwierdzonych podpisem  

     każdego dnia. 

7. Nauczyciel organizujący konkurs, zawody sportowe ma obowiązek uzupełnienia wpisu w 

    dzienniku elektronicznym w ciągu 2 tygodni od uzyskania wyników konkursu, zawodów. 

8. Pomocą do wystawienia oceny są: 

1) zestawienie uwag z dziennika elektronicznego; 

2) arkusz konsultacyjny dla nauczycieli uczących w danej klasie; 

3) karta oceny koleżeńskiej; 

4) karta samooceny ucznia. 

9. Wystawiając nieodpowiednią i naganną ocenę zachowania, wychowawca zobowiązany jest 

     do jej uzasadnienia. 

10.Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono  

     zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 

     lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

     specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno 

      - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

11. Szczegółowe kryteria oceny zachowania: 

1) Na ocenę wzorową: 

a) wzorowo wypełnia obowiązki szkolne; 

b) we wszystkich sprawach przestrzega regulaminu szkolnego; 

c) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów; 

d) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 

e) pilnie uważa na lekcjach i aktywnie uczestniczy w zajęciach; 

f) nie przekroczył ustalonej liczby „ nieprzygotowań” ze wszystkich 

przedmiotów; 

g) dba o kulturę słowa; 

h) nie spóźnia się; 

i) okazuje szacunek przełożonym, osobom starszym, kolegom; 

j) dba o piękno mowy ojczystej, honor i tradycje szkoły; 

k) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów; 

l) jest w pełni przygotowany do zajęć; 

m) nie otrzymuje negatywnych uwag. 

2) Na ocenę bardzo dobrą: 

a) przestrzega regulaminu szkolnego i jest systematyczny w nauce; 

b) bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne; 
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c) aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły, wywiązuje się z powierzonych mu 

zadań; 

d) wyróżnia się kulturą osobistą wobec osób dorosłych i uczniów; 

e) systematycznie uczestniczy w zajęciach i dostarcza usprawiedliwienia 

wszystkich nieobecności, nie spóźnia się; 

f) nie przekroczył ustalonej liczby„ nieprzygotowań” ze wszystkich 

przedmiotów; 

g) szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia; 

h) używa kulturalnego języka, jest koleżeński, uczciwy i życzliwy dla 

innych. 

3) Na ocenę dobrą: 

a) przestrzega regulaminu szkolnego i pracuje na miarę swoich możliwości; 

b) systematycznie uczęszcza na zajęcia i dostarcza usprawiedliwienia 

wszystkich  nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę; 

c) przekroczył ustaloną liczbę„ nieprzygotowań”  nie więcej niż o 20%; 

d) nie spóźnia się; 

e) nie uczestniczy w kłótniach i bójkach; 

f) zachowuje się kulturalnie, nie przeszkadza na lekcjach; 

g) szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, nie zanieczyszcza otoczenia; 

h) nie ulega nałogom; 

i) jest kulturalny, używa kulturalnego języka, jest życzliwy dla innych. 

4) Na ocenę poprawną: 

a) sporadycznie zdarza mu się łamać punkty regulaminów szkolnych; 

b) spóźnia się na lekcje; 

c) ma nieusprawiedliwione nieobecności; 

d) w znacznym stopniu przekroczył ustaloną liczbę „ nieprzygotowań” ; 

e) otrzymuje wpisy o negatywnym zachowaniu; 

f) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie 

reaguje na uwagi pracowników szkoły. 

5) Na ocenę nieodpowiednią: 

a) wielokrotnie dopuszcza się łamania postanowień regulaminu szkolnego; 

b) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych; 

c) wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny i używa wulgarnych słów 

                     w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły, kolegów lub innych osób; 

               d)   często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, spóźnia się na zajęcia; 

               e)   bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji; 

               f)    niszczy mienie szkoły; 

g) utrudnia prowadzenie lekcji; 

h) nie reaguje na uwagi nauczycieli dotyczące jego zachowania; 
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i) stwierdzono stosowanie używek przez ucznia. 

6) Na ocenę naganną: 

a) jest agresywny, używa przemocy fizycznej lub psychicznej;   

b) jest niebezpieczny dla otoczenia, wchodzi w konflikt z prawem; 

c) rozmyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne;  

d) notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji; 

e) wagaruje, opuszcza wybrane lekcje, notorycznie spóźnia się na zajęcia; 

f) regularnie stosuje używki i zachęca innych do ich stosowania; 

g) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków 

zaradczych; 

h) zazwyczaj jest nieprzygotowany do lekcji; 

i) przyniósł na teren szkoły narzędzia lub przedmioty zagrażające zdrowiu 

                          i bezpieczeństwu innych; 

a) nagrywał filmy lub robił zdjęcia bez zgody osób zainteresowanych oraz 

                          rozpowszechniał materiały dotyczące nauczycieli i / lub uczniów mających na 

                        cel naruszenie ich dóbr osobistych. 

 

 

KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE 

 

§ 10 

 

1. Ustala się klasyfikację:  

1) śródroczną – do 31 stycznia;  

2) roczną - przed wakacjami.  

2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne 

    według własnych kryteriów. O kryteriach wystawiania ocen rodzic ma prawo być 

    poinformowany w każdym czasie na jego prośbę.  

3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, 

    uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocena zachowania ustalana przez 

    wychowawcę klasy jest ostateczna.  

 

§ 11 

  

1.Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć 

   edukacyjnych ucznia i ustaleniu oceny zachowania i osiągnięć edukacyjnych.  

2. Ocena śródroczna i roczna osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ocena zachowania jest 

    oceną opisową.  

3. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 
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      osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.  

      (z zastrzeżeniem pkt 3a.)  

1) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy 

klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

4. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

    przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

    zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

 

 

§ 12 

 

1.Klasyfikowanie śródroczne począwszy od klasy czwartej polega na okresowym  

   podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w  

   szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej § 2.  

2. Klasyfikacja semestralna i roczna kończy się zatwierdzeniem wyników klasyfikacji.  

 

 

§ 13 

 

1.Uczeń i jego rodzice /prawni opiekunowie/ są informowani na miesiąc przed  

   klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanych dla ucznia ocenach  

   śródrocznych i rocznych ze wszystkich zajęć edukacyjnych, oraz ocenie zachowania. 

   Uczeń ma prawo do indywidualnego uzgodnienia z nauczycielem przedmiotu lub 

   wychowawcą warunków i trybu uzyskania ocen wyższych niż przewidywane, jednak nie 

   później niż 7 dni po uzyskaniu informacji o przewidywanych ocenach.  

2. Proponowana ocena może ulec zmianie zarówno na niższą jak i wyższą. 

3.Uczeń i jego rodzice /prawni opiekunowie/ są informowani o przewidywanej ocenie 

   śródrocznej i rocznej niedostatecznej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

   pedagogicznej na piśmie. Wychowawca klasy ma obowiązek pokwitowaną przez rodzica  

   kopię pisma lub dowód nadania listu poleconego przechowywać w dokumentacji przebiegu 

   nauczania. Wzór pisma załącznik nr 4.  
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§ 14 

 

1.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 przekraczających 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 niesklasyfikowanego 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, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

    oceny zachowania.  

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

     egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, informatyki, zajęć 

     komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę 

     zadań praktycznych. 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

    opiekunami).  

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym w ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 przeprowadza 

      nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, 

      nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, 

       powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio  

       obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy.  

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 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 – 
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       rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

      w szczególności:  

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 – 

skład komisji;  

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” albo 

       „nieklasyfikowana” . 

 

 

§ 15 

 

1. 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.  

2.W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć  

    edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z  

    przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje  

    komisję, która:  

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i 

ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną danych zajęć 

edukacyjnych ; 

2) w przypadku rocznej (semestralnej)oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną 

(semestralną) ocenę klasyfikacyjną zachowania drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji.  

3.Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt.1 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

   (prawnymi opiekunami).  

4.W skład komisji wchodzą:  

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
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a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji;   

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;   

c) dwóch nauczycieli 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 zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji;   

b) wychowawca klasy; 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

szkole;   

d) pedagog;   

e) psycholog;   

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;   

g)  przedstawiciel rady rodziców.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b 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.  

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) 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 

    (semestralnej) 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 (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) skład komisji;  

b) termin sprawdzianu;  

c) zadania (pytania) sprawdzające.  

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.  

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1 dołącza się pisemne prace i zwięzłą  

     informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 



Szkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi        

nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie 

 

 

 

16 

 

     mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

     terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

10.Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny  

     klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z 

     tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu  

     poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

 

 

§ 16 

 

1.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

   uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

   może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć na pisemny wniosek rodzica / opiekuna 

   prawnego. 

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

    letnich.  

3. O wyznaczonym terminie egzaminu poprawkowego, uczeń oraz jego rodzice (prawni 

    opiekunowie) informowani są pisemnie.  

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

    wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie, określonym przez 

    dyrektora szkoły nie później niż do 30 września.  

 

 

§ 17 

 

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

   muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń 

   praktycznych.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład  

    komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji ; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminujący;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek 

komisji.  

 Nauczyciel uczący może być zwolniony przez dyrektora szkoły z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę, bądź uzasadnioną prośbę wychowawcy klasy, ucznia lub jego 

rodziców /prawnych opiekunów/. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako 

osobę egzaminującą innego nauczyciela tego przedmiotu. 
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3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który zawiera 

    informacje o składzie komisji, terminie egzaminu, pytaniach egzaminacyjnych, wynikach 

    egzaminu oraz komisyjnie ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i 

     zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

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

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

     danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 

      jednego przedmiotu.  

 

§ 18 

 

 

1.Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają 

    się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

    programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć  

    edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał 

    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej a ponadto  

    przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  

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

     oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

     programowo wyższej z wyróżnieniem lub kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem. 

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

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

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

     końcowe oceny klasyfikacyjne z obu tych przedmiotów. 

4. Uczeń, o którym mowa w § 18 ust.2 otrzymuje: 

1) świadectwo z wyróżnieniem;  

2) dyplom. 

5. Absolwenci I etapu kształcenia /uczniowie klasy III / otrzymują dyplomy ukończenia I  

     etapu kształcenia. 

6. Uczeń, który na koniec roku szkolnego uzyska co najmniej średnią ocen 5,0 i wzorowe 

zachowanie otrzymuje tytuł wzorowego ucznia. 
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Załącznik nr 1 

ARKUSZ KONSUTACYJNY DLA NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W DANEJ KLASIE    

             wychowawca: ………………………………………………………………….. 

klasa:……………………… rok szkolny:……………………………………… 

Każdy nauczyciel uczący wystawia uczniom proponowaną ocenę zachowania za 

wywiązywanie się z obowiązków ucznia i kulturę osobistą zgodnie ze skalą: wzorowa (wz), 

bardzo dobra (bdb), dobra (db), poprawna (pop), nieodpowiednia (ndp), naganna (ng) 

lp 

imię i 

nazwisko 

ucznia j.
 p

o
l.

 

j.
 a

n
g

. 

h
is

to
ri

a
 

m
a

te
m

. 

z.
 k

o
m

p
. 

p
rz

y
ro

d
a
 

m
u

zy
k

a
 

p
la

st
y

k
a
 

z.
 t

ec
h

. 

re
li

g
ia

 

w
f 

w
d

ż 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

16.              

17.              

18.              

19.              

20.              

21.              

22.              

23.              

24.              

25.              

26.              
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Załącznik nr 2 

KARTA OCENY KOLEŻEŃSKIEJ 

 

Każdy uczeń z klasy wystawia kolegom proponowaną ocenę zachowania za wywiązywanie 

się z obowiązków ucznia i kulturę osobistą zgodnie ze skalą: wzorowa (wz), bardzo dobra 

(bdb), dobra (db), poprawna (pop), nieodpowiednia (ndp), naganna (ng) 

 

wychowawca: ……………………………………………………… 

klasa:………………… rok szkolny:………………………………. 
 

lp imię i nazwisko ucznia 
proponowa

na ocena 
Krótkie uzasadnienie 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    
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Załącznik nr 3 

 
Każdy uczeń  wystawia sobie proponowaną ocenę zachowania za wywiązywanie się z 

obowiązków ucznia i kulturę osobistą zgodnie ze skalą: wzorowa (wz), bardzo dobra (bdb), 

dobra (db), poprawna (pop), nieodpowiednia (ndp), naganna (ng) 

wychowawca: ………………………………………………………klasa:………………… 

rok szkolny:……………………………….  

lp  imię i nazwisko ucznia proponowana ocena 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   
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Załącznik nr 4 

 

Warszawa, dnia…………………………….  

 

 

Rodzice, opiekunowie ucznia………………………………………… 

klasa……………………… Informuję o przewidywanych dla Państwa syna/córki  ocenach 

niedostatecznych  na koniec semestru/roku szkolnego z następujących przedmiotów: 

1…………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………. 

5………………………………………………………………….  

Informuję o obniżonej ocenie  zachowania przewidywanej dla Państwa syna/córki : 

Ocena:…………………………………………………………… 

 

 

Uczeń może jeszcze poprawić oceny do dnia……………………………………. na lekcjach 

lub w czasie konsultacji. Termin i formę poprawy uczeń powinien indywidualnie uzgodnić z 

nauczycielem/nauczycielami. Zakres materiału (wiadomości i umiejętności), jakie obowiązują 

ucznia na koniec semestru/roku szkolnego, jest opisany w wymaganiach edukacyjnych 

dostępnych u nauczyciela. Jednocześnie informuję, że ocena niedostateczna na koniec roku 

może skutkować brakiem promocji do następnej klasy.  

 

Wychowawca  klasy   …………………………………………………………………………. 

Otrzymałem/Otrzymałam ……………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………... (data i podpis rodzica/opiekuna) 
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