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Wewnątrzszkolny system oceniania 
w Szkole Podstawowej w Nowej Iwicznej 

 
opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

 z dnia 20 sierpnia 2010r – zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 
 

§1 

1. 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 podstawy 
programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę 
podstawę oraz formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
5) umoŜliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej 

§2. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ocenianie bieŜące i ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz semestralnej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której 
mowa w § 4 ust. 4 i § 11 ust. 2; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyŜszych, niŜ przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

2. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy. 
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§3. 

 Wymagania edukacyjne 

1. Nauczyciele na początku kaŜdego 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. Ustala się następujące formy informowania uczniów i rodziców (prawnych 
opiekunów) o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 
1) nauczyciele uczący w klasach IV-VI przygotowują w formie pisemnej informację 

dotyczącą wymagań edukacyjnych i sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
uczniów. PowyŜszą informację przedstawiają na pierwszych zajęciach w danym roku 
szkolnym. Przekazana uczniom informacja musi być potwierdzona pisemnie przez 
rodziców. 

2) na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca informuje rodziców w formie 
ustnej o ogólnych kryteriach ustalania ocen bieŜących i klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych objętych szkolnym planem nauczania 

3. Wychowawca klasy na początku kaŜdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyŜszej, niŜ 
przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. 

4. Wychowawcy klas IV-VI na początku kaŜdego roku szkolnego informują uczniów 
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach 
oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyŜszej, niŜ przewidywana, 
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

§4.  

Ocenianie bieŜące i klasyfikowanie śródroczne 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów) 
2. Na pisemny wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia sprawdzone i ocenione pisemnie    
    prace kontrolne oraz inne prace pisemne ucznia mogą być udostępnione uczniowi lub jego    
    rodzicom ( prawnym opiekunom). Wniosek powinien zawierać datę wypoŜyczenia i termin  
    zwrotu pracy kontrolnej ucznia. WypoŜyczenie pracy moŜe udostępnić wówczas, gdy    
    nauczyciel sprawdzi i odda prace pisemne z danego zakresu materiału we wszystkich  
    równorzędnych  klasach. Po zwróceniu pracy nauczyciel moŜe zniszczyć lub oddać wniosek  
    uczniowi lub rodzicom ( prawnym opiekunom). 
 
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 
     powinien ją uzasadnić. 
4. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego:  

1. bieŜące ocenianie i klasyfikowanie w klasach IV - VI odbywa się według skali ocen: 
a. -stopień celujący -  6  
b. -stopień bardzo dobry -  5  
c. -stopień dobry -  4  
d. -stopień dostateczny -  3  
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e. -stopień dopuszczający -  2  
f. -stopień niedostateczny –  1 

 
2. w przypadku wystawiania ocen cząstkowych dopuszczalne są oceny z jednym plusem 

(z wyłączeniem 6) lub z jednym minusem (z wyłączeniem 6 i 1); 
3. ustala się następujące ogólne kryteria ustalania ocen bieŜących i klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych: 
 
Ocena Zakres i jakość wiadomości 

opanowanych przez ucznia 
Umiejętność stosowania wiedzy przez 
ucznia 

niedostateczny (1) RaŜący brak wiadomości 
programowych i jedności logicznej 
między wiadomościami 

Zupełny brak umiejętności stosowania 
wiedzy uniemoŜliwiający kontynuację 
nauki 

dopuszczający (2) Nieznajomość części podstawowego 
materiału programowego, 
wiadomości luźno zestawione 

Brak umiejętności stosowania wiedzy i 
nawet przy pomocy nauczyciela, ale 
umoŜliwiający kontynuację nauki 

dostateczny(3) Zakres materiału programowego 
ograniczony do treści podstawowych 
z danego przedmiotu, wiadomości 
podstawowe połączone związkami 
logicznymi 

Stosowanie wiedzy do celów 
praktycznych i teoretycznych przy 
niewielkiej pomocy nauczyciela 

dobry(4) Zadawalające opanowanie materiału 
programowego, wiadomości 
połączone związkami logicznymi 

Stosowanie wiedzy w sytuacjach 
praktycznych i teoretycznych 
inspirowane przez nauczyciela 

bardzo dobry (5) Wyczerpujące opanowanie całego 
materiału programowego, 
wiadomości połączone ze sobą w 
logiczny układ 

Umiejętne wykorzystanie wiadomości 
w teorii i praktyce bez ingerencji 
nauczyciela 

celujący (6) Wiadomości obejmujące zakres 
szerszy, niŜ wymagania programowe, 
powiązane ze sobą w logiczny układ 

Samodzielne sprawne posługiwanie się 
wiedzą dla celów teoretycznych i 
praktycznych. Samodzielne 
rozwiązywanie problemów 

 
4 kryteria oceniania są jednakowe w całej szkole i stosowane przez wszystkich 

nauczycieli; 
5 uczeń ma prawo być ocenianym według pełnej skali ocen i uzyskiwania krótkiego 

uzasadnienia otrzymanej od nauczyciela oceny; 
przewiduje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: 
wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne(w tym kartkówki, prace klasowe), prace 
domowe, udział w lekcji i inne formy w zaleŜności od specyfiki danych zajęć 
edukacyjnych.  

 6.  oceny z prac pisemnych ustala się według przyjętego systemu punktowo-        
procentowego: 

a. 0% – 30% pkt ocena niedostateczna  (1), 
b. 31% – 50% pkt ocena dopuszczająca  (2), 
c. 51% – 75% pkt ocena dostateczna  (3), 
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d. 76% – 90% pkt ocena dobra  (4), 
e. 91% – 100% pkt ocena bardzo dobra  (5), 
f. + zadanie dodatkowe  ocena celująca  (6), 

 
 

 
 

5. semestralną lub roczna ocena klasyfikacyjna jest efektem systematycznej      pracy    ucznia 
i nie przewiduje się zaliczeń bezpośrednio przed klasyfikacją; 

uczeń powinien otrzymać w semestrze: 
• co najmniej trzy oceny z zajęć edukacyjnych występujących w liczbie 1 

godziny tygodniowo, 
• co najmniej cztery oceny z zajęć edukacyjnych występujących w liczbie 2-3 

godziny tygodniowo, 
• co najmniej 6 ocen z zajęć edukacyjnych występujących w liczbie powyŜej 3 

godzin tygodniowo, 
• na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną; 

6. .uczeń winien być oceniany regularnie i wszechstronnie; 
7 .kartkówki powinny być ocenione i zwrócone uczniowi w terminie nie dłuŜszym, niŜ 7  
    dni nauki szkolnej od daty jej wykonania lub przedłoŜenia nauczycielowi, w przypadku  
    prac klasowych nie dłuŜszym, niŜ dwa tygodnie; 
8. pisemne sprawdziany wiadomości, zwane pracą klasową winny być zapowiedziane  
    uczniom i odnotowane w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem;                                                
    w ciągu dnia moŜe odbywać się tylko jedna praca klasowa, a w tygodniu nie więcej niŜ   
     trzy; 
9. jeŜeli termin pracy klasowej, w szczególnej sytuacji został przesunięty na prośbę  
   uczniów i w wyniku tego nastąpiło spiętrzenie prac, to ust. 4 pkt 13 traci swoją waŜność; 
10. krótkie prace pisemne z bieŜącego materiału (nie więcej niŜ z trzech ostatnich 

tematów), trwające do 15 minut (kartkówki) nie muszą być zapowiadane; 
11. uczeń, który nie uczestniczył w zajęciach co najmniej przez pięć dni (np. z powodu 

choroby) pierwszego dnia po przyjściu do szkoły nie jest oceniany. W wyjątkowej 
sytuacji nauczyciel moŜe odstąpić od tej reguły (np. zapowiedziana wcześniej praca 
klasowa); 

12. uczeń biorący udział w zawodach sportowych reprezentujący szkołę, następnego dnia 
nie jest oceniany, jest zwolniony z odpowiedzi ustnej, pisemnej kartkówki, pracy 
domowej wyłącznie z przedmiotów, które odbywały się w dniu wyjazdu. Zwolnienie 
nie obejmuje prac klasowych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem. 
Uczenia uczestniczącego w zawodach obowiązują zasady takie, jak uczenia 
nieobecnego z powodów usprawiedliwionych. 

Udział uczniów w zawodach sportowych   w dzienniku lekcyjnym jest odnotowany jako     
„ZS” i traktowany jako obecność na zajęciach. 
Lista uczestników zawodów jest zatwierdzana przez dyrekcję szkoły; 

13. uczeń moŜe zgłosić nieprzygotowanie  z zajęć edukacyjnych: 
• jeden raz w semestrze z zajęć występujących w liczbie 1-2 godziny tygodniowo, 
• dwa razy w semestrze z zajęć występujących w liczbie 3  i więcej godzin tygodniowo. 

14. zgłoszenie nieprzygotowania zwalnia ucznia z ustnej odpowiedzi z kartkówki. i pracy domowej 
Nieprzygotowanie nie uwzględnia sprawdzianów, kontrolnych prac pisemnych(zapowiedzianych z 
tygodniowym wyprzedzeniem), braku przyborów szkolnych.. 

15. uczeń zgłasza nauczycielowi nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Nieprzygotowanie 
odnotowane jest w dzienniku lekcyjnym jako „NP.” 

16. w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej naleŜy ustalić termin 
pracy klasowej ponownie; 
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17. uczniowie nieobecni powinni napisać pracę pisemną sprawdzającą wiedzę, 
po powrocie do szkoły. Termin zakres  i formę pracy uzgadniają z 
nauczycielem przedmiotu; 

18. nauczyciel, zapowiadając pracę kontrolną, powinien podać jej zakres; 
19. prace pisemne powinny być tak skonstruowane, aby uwzględniać moŜliwości 

wszystkich uczniów; 
20. nauczyciel powinien poprzedzić pracę klasową lekcją powtórzeniową i zakończyć ją 

lekcją wyjaśniającą błędy zauwaŜone w pracy; 
21. uczeń moŜe poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej w terminie ustalonym 

przez nauczyciela; 
22. gdy uczeń nie moŜe przystąpić do poprawy z przyczyn uzasadnionych, informuje o tym 

nauczyciela i ustala z nim inny termin poprawy. Ponowny termin jest terminem 
ostatecznym; 

23. uczeń ma obowiązek na bieŜąco uzupełniać, wynikające z nieobecności w szkole, braki 
w wiadomościach. Pomoc moŜe uzyskać od nauczyciela w godzinach jego konsultacji; 

24. nauczyciel wpisuje do dziennika oceny z prac pisemnych czerwonym atramentem.  
       25.. uczeń ma prawo poprawić jeden raz ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub     
            dostateczną  na warunkach i w terminie ustalonym przez nauczyciela danego 
             przedmiotu. Nie poprawia się zaległych ocen na dwa tygodnie przed terminem   
             klasyfikacji semestralne  lub końcowo rocznej. 
5.W klasach I-III szkoły podstawowej semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne  z zajęć  
edukacyjnych są ocenami opisowymi.  
   Ocenianie umiejętności 

System oceniania opiera się na zdobywaniu przez dzieci cegiełek. Z cegiełek 
„wizualnie budowany jest przyrost wiedzy i umiejętności uczniów” na karcie „Moje 
umiejętności”. 

                                   Obowiązują kolory:  
czerwony, 
Ŝółty,  
zielony, 

                                              brązowy.  
•    Nauczyciel zapisuje oceny w dzienniku lekcyjnym oraz w dzienniczku     
      ucznia zgodnie z legendą: 

C - czerwony, 
Ó - Ŝółty,  
Z - zielony, 

                                               B - brązowy.  
• W klasie I, we wrześniu uczniowie otrzymują od nauczyciela jedynie 

opisowe oceny słowne.  
• W październiku mogą zdobyć, lub nie, jedynie kolor czerwony. Prace 

ocenione inaczej zaznacza się krzyŜykiem na karcie „Moje umiejętności” 
w dzienniczku ucznia. 

• Od listopada obowiązują wszystkie kolory.  
• Cegiełki są ocenami cząstkowymi. Po sprawdzianach umiejętności rodzice 

otrzymują ocenę opisową. 
• W drugim semestrze klasy trzeciej uczniowie oceniani są tradycyjnymi 

stopniami w skali od 1 do 6 
 
 

Kolor czerwony: 
Uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował realizowany zakres wiadomości i umiejętności. 
Często samodzielnie rozwiązuje złoŜone zadania i twórczo rozwiązuje problemy. 
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Wykonuje zadania dodatkowe. 
 
Kolor Ŝółty: 
Uczeń posiada taką wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu sprawnie i samodzielnie 
rozwiązać trudniejsze zadania. Potrzebuje niewielkiej pomocy ze strony nauczyciela. 
 
 
Kolor zielony: 
Uczeń opanował materiał podstawowy w stopniu dobrym. Stosuje zdobyte wiadomości 
i umiejętności w samodzielnym rozwiązywaniu zadań o średnim stopniu trudności. W 
sytuacjach problemowych potrafi wykorzystać wskazówki nauczyciela. 
 
Kolor br ązowy: 
Uczeń ma problemy z wykonaniem podstawowych zadań. Przy pracy często potrzebuje 
wskazówek nauczyciela. Niezbędne są dodatkowe ćwiczenia pozwalające opanować  
podstawy. 
 

§5. 
 

Warunki i sposoby przekazywania informacji o postępach i trudnościach w nauce 
 

1. Informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce rodzice uzyskują podczas zebrań 
z rodzicami i indywidualnych konsultacji od: 

wychowawcy klasy, 
nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
pedagoga, 
psychologa, 
reedukatora, 
logopedy 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są w formie: 
pisemnej - na przygotowanych w tym celu drukach, 
ustnej - podczas rozmowy i konsultacji z wychowawcą klasy oraz z nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia edukacyjne i specjalistami szkolnymi.  
 
 

§6 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

 
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (w tym niepublicznej) dostosować 
wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 ust. 1, do indywidualnych potrzeb ucznia, 
u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, 
uniemoŜliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3 
ust. 1, do indywidualnych potrzeb ucznia moŜe nastąpić na podstawie tego orzeczenia 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki naleŜy w 
szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

§7  
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Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego i informatyki 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń moŜe być zwolniony na czas określony z zajęć 
wychowania fizycznego i informatyki. 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły w odpowiedzi na pisemna 
prośbę rodziców (prawnych opiekunów), popartą odpowiednia opinią o ograniczonych 
moŜliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydaną przez lekarza. Decyzja ta 
uwzględnia czas określony w tej opinii. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

§8. 

 Klasyfikowanie semestralne i roczne 

1. Klasyfikowanie semestralne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu w 
klasach IV-VI ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w § 4 ust. 4 pkt 1, oraz 
oceny zachowania według skali, o której mowa w§ 11 ust.2. 

2. W klasach I-III szkoły podstawowej semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne  z zajęć 
edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

3. Klasyfikację semestralną /roczną uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku 
szkolnego w następujących terminach: 

a. w styczniu  
b. w czerwcu, na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego (terminy 

wyznacza MEN) 
4. Klasyfikowanie roczne w klasach IV - VI polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w 
szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, 
według skali, o której mowa w § 11 ust. 2. 

5. Na dwa tygodnie przed semestralnym/rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej nauczyciele w klasach I-III SP obowiązani są poinformować rodziców o 
przewidywanej ocenie opisowej. 

6. Na miesiąc przed semestralnym/rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej nauczyciele w klasach IV - VI obowiązani są poinformować ucznia 
o przewidywanych niedostatecznych dla niego ocenach klasyfikacyjnych równocześnie 
wpisując je do dziennika ołówkiem, co potwierdzają rodzice własnoręcznym podpisem. 

7. Na dwa tygodnie przed semestralnym/rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej rodzice zostają poinformowani o przewidywanych ocenach z zajęć 
edukacyjnych i ocenie zachowania w formie pisemnej w dzienniczku ucznia z prośbą 
o pisemne potwierdzenie i zwrot w ciągu dwóch dni. Niepodpisanie informacji w ciągu 
dwóch dni uznane jest za wiadome rodzicom 

8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna moŜe być 
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeŜeniem § 14. 

9. Roczna opisowa ocena z zajęć edukacyjnych w klasach I – III uwzględnia poziom 
opanowania przez  ucznia wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne ucznia związane z przezwycięŜaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 
uzdolnień. 
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§9. 

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
edukacyjne, a ocenę zachowania -wychowawcy klas. 

2. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna 
z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo 
wyŜszej ani na ukończenie szkoły. 

 

 

§10.  

Oceny klasyfikacyjne 

1. W klasach IV - VI oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne ustala się według skali 
określonej w § 4 ust. 4 pkt. 1. 

2. Roczna ocena klasyfikacyjna jest podsumowaniem całorocznej pracy ucznia. 
3. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 
4. W przypadku, gdy w okresie po poinformowaniu ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych obowiązkowych 
i dodatkowych, uczeń uzyskuje oceny, które nie pozwalają nauczycielowi na 
wystawienie zaproponowanej wcześniej oceny, uczeń moŜe otrzymać ocenę niŜszą od 
proponowanej. 

5. W przypadku, gdy w okresie po poinformowaniu ucznia i jego rodziców (prawnych 
opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych obowiązkowych 
i dodatkowych, uczeń uzyskuje oceny, które pozwalają nauczycielowi na wystawienie 
oceny wyŜszej, uczeń moŜe otrzymać wyŜszą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

§11.  

Ocena zachowania 

1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
c. dbałość o honor i tradycje szkoły; 
d. dbałość o piękno mowy ojczystej; 
e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
g. okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocenę semestralną i roczną począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali: 
a. wzorowe, 
b. bardzo dobre, 
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c. dobre, 
d. poprawne, 
e. nieodpowiednie 
f. naganne. 

3. Ocenę zachowania semestralną i roczną ustala się na podstawie szczegółowych kryteriów 
oceny zachowania ucznia. 

wzorowe 
1. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział. 
2. Osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich moŜliwości. 
3. WyróŜnia się kulturą osobistą, uŜywa kulturalnego języka, jest koleŜeński 

i Ŝyczliwy dla młodszych kolegów. Słabszym pomaga w nauce, rozwiązywaniu 
problemów. 

4. Dba o zdrowy styl Ŝycia, nie ulega nałogom, właściwie reaguje na problemy 
innych związane z uŜywkami. 

5. WyróŜnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów. 
6. Bierze aktywny udział w Ŝyciu szkoły lub klasy. Uczestniczy w pracach 

Samorządu Uczniowskiego lub klasowego. 
7. Ma nie więcej niŜ dwa spóźnienia w semestrze. 
8. Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności. 
9. Przeciwstawia się przejawom brutalności, wulgarności, nie jest obojętny na zło. 
10. Dba o bezpieczeństwo własne i kolegów 
11. Dba o estetyczny wygląd (swój i klasy). W czasie uroczystości szkolnych ubrany 

jest w strój galowy, 
12. Propaguje postawę tolerancji wobec innych. 
13. Godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię. 
14. Poszerza wiedzę w kołach zainteresowań (w szkole lub poza szkołą). 
15. Jest inicjatorem imprez klasowych, szkolnych i środowiskowych. 
16. Jest rzetelny, zdyscyplinowany, uczciwy, prawdomówny, wraŜliwy.  

bardzo dobre 
1. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział 
2. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, na miarę swoich moŜliwości. 
3. Jest koleŜeński, Ŝyczliwy i kulturalny w stosunku do kolegów i pracowników 
szkoły. 
4. Dba o zdrowy styl Ŝycia, nie ulega nałogom. 
5. Troszczy się o mienie szkoły, klasy i kolegów. 
6. Bierze udział w Ŝyciu szkoły lub klasy. Uczestniczy w pracach Samorządu 
Uczniowskiego lub klasowego 
7. Maksymalna liczba spóźnień: 4 w semestrze. 
8. Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności 
9. Przeciwstawia się przejawom brutalności, wulgarności, nie jest obojętny na zło. 
10. Dba o bezpieczeństwo własne i kolegów. 
11. Dba o estetyczny wygląd (swój i klasy). W czasie uroczystości szkolnych ubrany 
jest w strój galowy 
12. Przejawia postawę tolerancji wobec innych 
13. Godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię. 
14. Poszerza wiedzę w kołach zainteresowań (w szkole lub poza szkołą) 
15. Aktywnie uczestniczy w imprezach klasowych, szkolnych i środowiskowych. 
16. Jest rzetelny, zdyscyplinowany, uczciwy, prawdomówny, wraŜliwy.  

dobre 
1. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział. 
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2. Osiąga dobre wyniki w nauce, na miarę swoich moŜliwości. 
3. Jest koleŜeński, Ŝyczliwy i kulturalny w stosunku do kolegów i 
pracowników szkoły. 
4. Dba o zdrowy styl Ŝycia, nie ulega nałogom. 
5. Dba o mienie klasy i szkoły. 
6. Chętnie podejmuje zaproponowane mu prace na rzecz klasy, szkoły. 
7. Maksymalna liczba spóźnień: 6 w semestrze. 
8. Maksymalna liczba godzin nieusprawiedliwionych: 8 w semestrze. 
9. Przeciwstawia się przejawom niewłaściwego zachowania. 
10. Dba o bezpieczeństwo własne i kolegów. 
11. Dba o estetyczny wygląd (swój i klasy). W czasie uroczystości szkolnych ubrany 
jest w strój galowy. 
12. Przejawia postawę tolerancji wobec innych. 
13. Godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię. 
14.  

poprawne 
1. Systematycznie uczęszcza na zajęcia, zwykle jest przygotowany do lekcji . Nie 
przejawia lekcewaŜącego stosunku do obowiązków szkolnych 
2. Osiąga pozytywne wyniki w nauce. 
3. Jest zwykle koleŜeński, Ŝyczliwy i kulturalny w stosunku do kolegów 
i pracowników szkoły 
4. Przestrzega zasad higieny osobistej i higieny otoczenia. 
5. Przestrzega zasad porządkowych, nie niszczy mienia szkoły i kolegów. 
6. Wywiązuje się z obowiązku dyŜurnego i powierzonych mu prac. 
7. Maksymalna liczba spóźnień : 10 w semestrze. 
8.   Maksymalna liczba godzin nieusprawiedliwionych: 12 w semestrze. Ocena 
poprawna jest oceną wyjściową, uczeń moŜe ją uzyskać spełniając powyŜsze 
punkty i jeśli popełnił nie więcej, niŜ 2 wykroczenia opisane w ocenie 
nieodpowiedniej 

nieodpowiednie 
1. Uczeń ma lekcewaŜący stosunek do obowiązków szkolnych 
2. Występuje raŜąca róŜnica między osiąganymi wynikami w nauce, 
a moŜliwościami ucznia 
3. Zdarza się mu uŜywać wulgarnych słów, kłamać. 
4. Zdarzyło się, Ŝe niszczył mienie szkoły, klasy lub kolegów. 
5. Często nie wywiązuje się z powierzonych prac. 
6. Dopuszczalna liczba spóźnień: 15 w semestrze. 
7. Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych godzin: 20 w semestrze. 
8. Bywa agresywny w stosunku do kolegów. 
9. Zdarzyło się, Ŝe palił papierosy i pił alkohol 
10. Zdarza się, Ŝe utrudnia prowadzenie lekcji 
11. Zdarza się, Ŝe lekcewaŜy polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, jeśli popełnił 3 z wyŜej wymienionych 
wykroczeń 

naganne 
1. Notorycznie uŜywa wulgarnych słów, kłamie. 
2. Notorycznie niszczy mienie szkoły, klasy, kolegów. 
3. Notorycznie wagaruje. 
4. Często ma agresywny stosunek do kolegów, pracowników szkoły, swoim     
 zachowaniem zagraŜa bezpieczeństwu innych uŜytkowników szkoły. 
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5. Pali papierosy, pije alkohol, uŜywa bądź rozprowadza środki odurzające 
6. Wymusza pieniądze lub kradnie. 
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnił jedno z powyŜszych wykroczeń.. 
 

4.   Godziny nieobecności naleŜy usprawiedliwić na najbliŜszej godzinie    
 wychowawczej (adnotacja w dzienniczku). 

5. Ocenę zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii ucznia, zespołu 
klasowego, nauczycieli uczących w danej klasie i innych nauczycieli 
i pracowników szkoły mających kontakt z danym uczniem. Opinia zostaje 
wyraŜona na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej w formie pisemnej. O obniŜonych ocenach za zachowania 
(nieodpowiednia, naganna), wychowawca informuje pisemnie miesiąc przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

6. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyŜszej lub ukończenie szkoły, 
     z zastrzeŜeniem pkt 7 i 8 

7. Rada Pedagogiczna moŜe podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 
wyŜszej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono 
naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

8.  Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyŜszej, 
a uczeń klasy programowo najwyŜszej nie kończy szkoły. 

9.  Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeŜeniem §14 
10. W klasach I-III szkoły podstawowej semestralne i roczne oceny 

klasyfikacyjne z zachowania są ocenami opisowymi 
Zachowanie ucznia określa Regulamin klas I – III.  
 WyróŜnia się zachowania: 
- będące wzorem dla innych – kolor czerwony;  
- wymagające poprawy – kolor zielony; 
- naganne – kolor brązowy. 

   Wszystkim zachowaniom przyporządkowano numery.  
 

Zachowania będące wzorem dla innych: 
1. Jest zawsze przygotowany do lekcji 
2. Nigdy nie spóźnia się na lekcje po dzwonku 
3. Po dzwonku na lekcje spokojnie ustawia się przed klasą 
4. Pomaga innym, jest uczynny 
5. Dba o porządek na ławce i w klasie 
6. Wykazuje wysoką kulturę osobistą: mówi przepraszam, dziękuję, proszę 
7. Grzecznie odnosi się do dorosłych i kolegów  
8. Nosi odpowiedni strój i obuwie 

 

Zachowania wymagające poprawy: 
1. Zapomina przyborów szkolnych 
2. Spóźnia się na lekcje po przerwie 
3. Dopiero na polecenie nauczyciela dba o porządek na ławce i w klasie 
4. Przeszkadza w lekcji (2 – 4 upomnienia nauczyciela) 

 

Zachowania naganne: 
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1. Nie ustawia się po dzwonku na lekcje 
2. Przeszkadza w lekcji (więcej niŜ upomnienia nauczyciela) 
3. Nie wykonuje poleceń nauczyciela 
4. Dokucza kolegom i koleŜankom 
5. Niegrzecznie zachowuje się wobec osób dorosłych 
6. Nie zachowuje porządku na ławce i w klasie 
7. Nie zmienia obuwia 
8. Uczestniczy w bójkach 
9. Uczestniczy w kradzieŜach 
10. Kłamie 
11. Przezywa  
12. UŜywa wulgarnych słów 
13. Biega podczas przerw, potrąca dzieci zachowując się niebezpiecznie 
14. Brudzi toaletę 
15. Przesiaduje w toalecie bez potrzeby 

Zachowanie ucznia rejestrowane jest na miesięcznych kartach „Moje zachowanie”.  Po 
kaŜdym dniu dzieci wypełniają odpowiednim kolorem jedno pole i wpisują numer 
przypisany danemu zachowaniu. Uczniowie wklejają karty w dzienniczku ucznia.  

§12. 

JeŜeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, Ŝe poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemoŜliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyŜszej, szkoła umoŜliwia uczniom uzupełnienia braków poprzez: 

1) udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, 
2) objęcie opieka specjalistów szkolnych, 
3) indywidualną pracę z uczniem w ramach konsultacji przedmiotowych, 
4) współorganizowanie pomocy koleŜeńskiej, 
5) włączenie rodziców do współpracy mającej na celu ukierunkowaną 
pomoc uczniowi w domu 

§13.  

Klasyfikowanie. Egzamin klasyfikacyjny 

1. W klasach IV - VI uczeń moŜe nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub 
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeŜeli brak jest podstaw do 
ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych 
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 
zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności moŜe zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) 
wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym przedstawia sytuację 
ucznia radzie pedagogicznej, która moŜe wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny 
w drodze głosowania. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równieŜ uczeń realizujący na podstawie odrębnych 
przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
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5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej 
z wyłączeniem ust. 6. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne z muzyki, plastyki, techniki, informatyki, wf 
przeprowadza się w formie zadań praktycznych. 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami) i powinien odbywać się najpóźniej w przeddzień 
posiedzenia rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki nauczania i zachowania. 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4, przeprowadza 
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, 
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b, 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. 

10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń moŜe 
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 

a. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 12, a w przypadku 
egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 
4 pkt 2 - skład komisji; 

b. termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
c. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
d. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
e. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
13. Uczniowi, u którego brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej i nie przystąpi 

do egzaminu klasyfikacyjnego wpisujemy do dziennika (arkusza ocen) 
"nieklasyfikowany". 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeŜeniem 
ust. 2 i § 15. 

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych moŜe 
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeŜeniem § 14. 

16. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna, z zastrzeŜeniem § 14. 

§14. 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeŜenia do dyrektora 
szkoły, jeŜeli uznają, Ŝe roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. ZastrzeŜenia mogą być zgłoszone 



Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa  
 
 

 15

w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych i 
powinny zawierać wskazanie punktu trybu ustalania lub warunku, który został 
naruszony lub złamany. 

2. W przypadku stwierdzenia, Ŝe 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: 
a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz 
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w 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: 
a. w przypadku rocznej 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; 
b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 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, 
♦ przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
♦ przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, moŜe 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 Ŝe powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 
szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie moŜe być niŜsza od ustalonej wcześniej oceny. 
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która moŜe być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego.  

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
a.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

♦ skład komisji, 
♦ termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 
♦ zadania (pytania) sprawdzające, 
♦ wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
♦ skład komisji, 
♦ termin posiedzenia komisji, 
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♦ wynik głosowania, 
♦ ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia 

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, moŜe przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym Ŝe termin 
do zgłoszenia zastrzeŜeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
§15. 

Promowanie 

1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyŜszej, jeŜeli ze 
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania, z uwzględnieniem § 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyŜsze od stopnia 
niedostatecznego, z zastrzeŜeniem § 17 ust. 10. 

2. Uczeń, który nie spełnia warunków określonych w ust. 1 lub 2, nie otrzymuje 
promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeŜeniem ust. 4 

3.  Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 
lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych 
opiekunów) rada pedagogiczna moŜe postanowić o promowaniu ucznia klas I – II szkoły 
podstawowej do klasy programowo wyŜej równieŜ w ciągu roku szkolnego. 

4. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna moŜe postanowić o powtarzaniu klasy 
przez ucznia klas I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 
zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów ucznia) 

§16.  

WyróŜnienia 

1. W klasach IV - VI uczeń otrzymuje świadectwo z wyróŜnieniem w przypadku 
uzyskania średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrego zachowania. 

2. W klasach I-III uczeń otrzymuje dyplom lub nagrodę rzeczowa za szczególne 
osiągnięcia w nauce i wzorowa postawę 

3. O innych wyróŜnieniach decyduje rada pedagogiczna. Mogą być one przyznawane 
w kategorii: postaw, wiedzy i umiejętności, za udział w konkursach, w zawodach. 

4. Ustala się następujące formy nagród: dyplomy, ksiąŜki, wycieczki i inne. 
5. WyróŜnienia są finansowane ze środków Rady Rodziców lub z dochodów własnych szkoły 

w miarę posiadanych środków. 
 

§17.  
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Egzamin poprawkowy 

       1.   Uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną z jednych lub    
             dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, moŜe zdawać egzamin poprawkowy 
       2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem  
             egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których   
           egzamin powinien mieć formę przede wszystkim ćwiczeń praktycznych. 
       3. Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 
           zajęć dydaktyczno-wychowawczych. O terminie egzaminu poprawkowego ucznia i jego  
           rodziców( opiekunów prawnych) zawiadamia wychowawca klasy. Egzamin  
           poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
       4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

a. W skład komisji wchodzą: 
♦ dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze 

jako przewodniczący komisji, 
♦ nauczyciel przeprowadzający dane zajęcia edukacyjne -jako 

egzaminujący, 
♦ nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - 

jako członek komisji. 
5  .Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, moŜe być zwolniony z udziału w pracy  
     komisji na własną prośbę lub w innym, szczególnie uzasadnionym przypadku.  
    W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego  
    nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym Ŝe powołanie 
    nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej  
    szkoły. 
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:  
    skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę  
    ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 
    informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza  
    ocen. 
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu   
    poprawkowego w wyznaczonym terminie, moŜe przystąpić do niego w dodatkowym 
    terminie,  
    wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niŜ do końca września. 
8 .Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,  
     z zastrzeŜeniem ust. 10. 
9.  Uwzględniając moŜliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna moŜe jeden raz  
    promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych 
    zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, Ŝe te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są,  
    zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyŜszej. 
    Wniosek o promowanie ucznia stawia wychowawca ucznia w porozumieniu z  
    nauczycielem prowadzącym dane obowiązkowych zajęcia edukacyjne na sierpniowym 
    posiedzeniu rady pedagogicznej. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 8 nie 
    później, niŜ w do końca września. Rada pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze  
    głosowania. 
10.Zestaw zadań egzaminacyjnych musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez  
    nauczyciela na początku roku szkolnego. 

§18.  
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Odwołanie od oceny zachowania 

1. Przewiduje się odwołanie od oceny zachowania wyłącznie w przypadku niezastosowania 
trybu, o którym mowa w § 11. 

2. W przypadku odwołania od oceny zachowania mają zastosowanie przepisy § 14. 

§19. 

1.  Uczeń kończy szkołę podstawową, jeŜeli: 
a) W wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 
programowo najwyŜszej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 
niŜszych 

b) przystąpił do sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej. 
3. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemoŜliwiających 

przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, 
dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, moŜe 
zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia ucznia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły 
składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

4. Wychowawca klasy zobowiązany jest do zapoznania rodziców z wymaganymi 
kryteriami oceniania i formą przeprowadzania sprawdzianu na pierwszym zebraniu na 
dwa lata przed terminem sprawdzianu. 

5. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik 
nie wpływa na ukończenie szkoły. 

§20. 

1. W przypadku niewielkich modyfikacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania zmiany 
nanoszone są w postaci aneksów. 

2. Wewnątrzszkolny system oceniania podlega ewaluacji. 

§21. 

Wewnątrzszkolny system oceniania wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia przez Radę 
Pedagogiczną, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 


