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System oceniania 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

 
1. Zasady systemu oceniania osiągnięć ucznia, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów  

i sprawdzianów dotyczą wszystkich uczniów sześcioletniej szkoły podstawowej.  

2. Zasady oceniania z religii/etyki regulują odrębne przepisy. 

3. Ocenianie śródroczne i roczne stanowi zwartą informację na temat osiągnięć edukacyjnych oraz zachowaniu ucznia 

za miniony okres nauki. 

4. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

5. Oceny ucznia dokonują:  

1) nauczyciele, 

2) wychowawca klasy. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:  

1) rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniając tę podstawę, 

2) formułowaniu oceny, 

3) ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy i nauczycieli stopnia 

respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

7. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

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

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

w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów), 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania, 

3) bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania, 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce. 

9. Ustala się podział roku szkolnego na dwa semestry:  

1) I semestr z klasyfikacją śródroczną rozpoczyna się inauguracją i kończy nie później niż  do 15 stycznia. 

2) II semestr z klasyfikacją roczną trwa od pierwszego dnia roboczego po 15 stycznia do daty zakończenia roku 

szkolnego ustalonego przez MEN w kalendarzu roku szkolnego. 

 

Organizacja oceniania 
 

§ 2 

 
1. Nauczyciele na początku roku szkolnego w terminie do 30 września informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskiwania 

wyższej niż przeciętna rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach 

i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

 

§ 3 

 
1. Wymagania edukacyjne o których mowa w § 2 ust 1 dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  
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1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;  

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;  

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.  

2. Dostosowanie w/w wymagań następuje po uzgodnieniach z pedagogiem szkolnym.  

3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu 

się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do 

ukończenia szkoły podstawowej.  

 

§ 4 

 
1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na postawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

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

2. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, 

zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”.  

 

Ocenianie w klasach I – III 
 

§ 5 

 
1. W klasach I-III szkoły podstawowej przeprowadza się klasyfikowanie śródroczne i roczne. Polega ono 

na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu oceny opisowej oraz opisowej oceny zachowania. 

2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu 

przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce 

lub rozwijaniem uzdolnień.  

3. Przy klasyfikowaniu w klasach I-III obowiązuje ocena opisowa ustalona w oparciu o spostrzeżenia nauczyciela 

notowane w dzienniku lekcyjnym lub na kartach obserwacji ucznia. 

4. W klasie I obowiązuje trzystopniowa, literowa skala ocen bieżących i śródrocznych. Określa ona poziom wiadomości  
i umiejętności uczniów: 
1) A – poziom wysoki – otrzymuje uczeń spełniający w pełni wymagania edukacyjne określone w podstawie 

programowej, a nawet je wykraczający, 

2) B – poziom średni – otrzymuje uczeń spełniający większość wymagań edukacyjnych określonych w podstawie 

programowej, 

3) C – poziom niski – otrzymuje uczeń spełniający w niewielkim stopniu lub nie spełniający wymagań edukacyjnych 

określonych w podstawie programowej. 

5. W klasach II – III stosuje się skalę ocen jak w klasie I lub ocenę cyfrową na zasadach jak w klasach IV – VI jako 

ocenianie cząstkowe w celu wdrożenia dziecka do sposobu oceniania w drugim etapie kształcenia.  

6. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów wyrażania oceny cząstkowej w klasach I -III przyjętych przez nauczyciela 

w danej klasie stosowanych w zeszytach, kartach pracy, ćwiczeniach, itp. po konsultacjach z rodzicami:  

1) notatek w zeszytach informujących o postępach w nauce, 

2) napisów w zeszytach, na kartach pracy typu: BRAWO, WSPANIALE, DOBRZE, ZNAKOMICIE, GRATULUJĘ, 

MUSISZ JESZCZE POPRACOWAĆ, STARAJ SIĘ, JESTEM Z CIEBIE ZADOWOLONA, STAĆ CIĘ 

NA WIĘCEJ, 

3) naklejek, 

4) plusów i minusów lub umownych symboli. 

7. O postępach lub ewentualnych trudnościach w nauce nauczyciel  jest zobowiązany poinformować rodziców (prawnych 

opiekunów) w formie ustnej na ustalonych spotkaniach z rodzicami lub konsultacjach indywidualnych. 

8. Ocena opisowa wystawiana po zakończeniu I semestru to ocena w formie tabelarycznej karty informacyjnej osiągnięć  

i zachowania ucznia. W karcie tej określa się poziom opanowania wiadomości i umiejętności, a także osobiste 

osiągnięcia ucznia oraz wskazówki do dalszej pracy. 

9. Na koniec roku szkolnego uczeń każdej klasy otrzymuje świadectwo z oceną opisową. 

10. Ocenie zachowania w czasie zajęć szkolnych podlegają:  

1) zachowanie (w czasie zajęć, podczas przerw, w czasie wyjazdów i wycieczek klasowych, kontakty koleżeńskie, 

kultura osobista), 

2) dbałość o higienę osobistą, 

3) wypełnianie powierzonych obowiązków np. dyżurny klasy, utrzymanie porządku wokół siebie, poszanowanie 

własności, obowiązkowość, dokładność, 
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4) udział w akcjach i imprezach organizowanych przez szkołę (zaangażowanie, inicjatywa, zbiórka makulatury, 

puszek, udział w festynie, itp.). 

11. Stosowanie się do powyższych kryteriów będzie oceniane i zapisywane w dzienniku za pomocą plusów i minusów. 

12. Informację na temat oceny zachowania otrzymują rodzice pod koniec I semestru i na koniec roku szkolnego. 

 

Ocenianie w klasach IV - VI 
 

§ 6 

 
1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia 

w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

2. Raz w roku przeprowadza się klasyfikowanie śródroczne. Polega ono na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć 

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy 

przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i szerszym otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną /śródroczną/ ocenę klasyfikacyjną. 

5. Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną, co najmniej z 3 ocen bieżących ustalonych podczas kontroli poziomu 

wiedzy i umiejętności. 

6. Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji czy 

eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rodziców 

zainteresowanych uczniów. 

7. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi 

informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, 

co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

8. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i rodziców (opiekunów prawnych). 

9. Na wniosek ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

10. Prośbę o uzasadnienie oceny należy zgłosić nauczycielowi nie później niż 5 dni od otrzymania oceny. Nauczyciel 

niezwłocznie udziela ustnego uzasadnienia oceny na ustalonym spotkaniu z wnioskodawcą. W wyjątkowych, spornych 

przypadkach można uzyskać pisemne uzasadnienie po złożeniu wniosku do dyrektora szkoły w terminie do 3 dni po 

otrzymaniu ustnego uzasadnienia oceny. Nauczyciel odpowiada na złożony wniosek w ciągu 5 dni. 

11. Ustala się następujące sposoby powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach ich dzieci: 

1) wpis do zeszytu korespondencji, 

2) zebranie z rodzicami (śródokresowe i śródroczne), 

3) kontakty telefoniczne, 

4) dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej (śródrocznym lub rocznym) nauczyciel 

przedmiotu informuje ucznia (ustnie bądź pisemnie) o proponowanej dla ucznia ocenie z przedmiotu (śródrocznej 

lub rocznej). Nauczyciele przedmiotu wystawiają oceny proponowane z co najmniej jednodniodniowym 

wyprzedzeniem terminu, o którym mowa wyżej,  

5) miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej (śródrocznym lub rocznym) nauczyciel 

przedmiotu informuje rodziców (opiekunów prawnych) ustnie podczas spotkania na terenie szkoły (potwierdzenie 

podpisem w dzienniku) lub w formie wpisu do zeszytu korespondencji (potwierdzenie podpisem) lub listem 

poleconym (za potwierdzeniem odbioru przesyłki) o ocenie niedostatecznej (śródrocznej lub rocznej), ocenie 

nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania lub możliwości nieklasyfikowania. 

12. Ostateczne oceny semestralne i roczne należy wystawić w dzienniku lekcyjnym na 7 dni przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

13. Oceny klasyfikacyjne nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

14. W wypadku dłuższej nieobecności nauczyciela uczącego danego przedmiotu lub wychowawcy ocenę końcową z danego 

przedmiotu lub zachowania może wystawić inny nauczyciel upoważniony przez dyrektora szkoły. 

15. Oceny klasyfikacyjne roczne uwzględniają osiągnięcia edukacyjne ucznia w całym roku szkolnym. 

16. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na zajęciach lekcyjnych, a rodzice (opiekunowie 

prawni) na spotkaniach z nauczycielami lub w innym ustalonym wcześniej z nauczycielem terminie.  

17. Pisemne prace kontrolne ucznia są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, w którym się odbyły 

(do 31 sierpnia) 

 

§ 7 

 
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się  

w stopniach według następującej skali:  

1) stopień celujący – 6;  

2) stopień bardzo dobry – 5;  

3) stopień dobry – 4;  

4) stopień dostateczny – 3;  

5) stopień dopuszczający – 2;  

6) stopień niedostateczny – 1.  

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 6 pkt 1–5. Negatywną 

oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 6 pkt 6.  
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2. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:  

 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie 

i twórczo rozwija swoje uzdolnienia; proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program 

nauczania tej klasy; zajmuje czołowe miejsca w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; uzyskuje 100% punktów ze 

sprawdzianu; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

opanował zdecydowaną większość wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie i właściwie je stosuje, 

rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, 

rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

ma braki w opanowaniu programu nauczania dla danej klasy, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne 
i praktyczne o niewielkim stopniu trudności; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu 

bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia naukę przedmiotów 

pokrewnych. 

3. Przy ocenach bieżących (cząstkowych) dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” umieszczanych przed oceną. 

4. W celu określenia wagi oceny dopuszcza się używania kolorów w zapisie ocen: 

1) kolor czerwony – sprawdziany pisemne, testy, prace klasowe – obowiązkowe, obejmujące większą partię 

materiału, zapowiadane przynajmniej tydzień wcześniej, 

2) kolor zielony – kartkówki, odpowiedzi ustne (5 – 15 min) obejmujące materiał z przynajmniej trzech ostatnich 

lekcji (nie muszą być zapowiadane), dłuższe prace dodatkowe, prezentacje multimedialne, zadania wymagające 

poświęcenia większej ilości czasu, 

3) kolor czarny lub niebieski – ocena zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, prace dodatkowe (indywidualne 

i grupowe), prace domowe, obserwacje, oceny z aktywności. 

 

§ 8 

 
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub 

utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków 

poprzez:  

1) pomoc koleżeńską, 

2) pomoc w uzupełnieniu braków w ramach zajęć świetlicowych, 

3) pracę z uczniem w ramach zajęć wyrównawczych, 

4) indywidualne spotkania nauczyciela z uczniem w celu uzupełnienia u niego braków wiadomości i umiejętności, 

5) indywidualne zajęcia z uczniami prowadzone przez pedagoga szkolnego lub psychologa, 

6) współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 

 

§ 9 

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

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

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

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



5 
 

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

następującej skali:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje 

rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

5. Przyjmuje się jako wyjściową ocenę dobrą. 

6. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania określa punktowy regulamin oceniania zachowania. 

7. Ocena końcowa z zachowania nie zawsze wynika bezpośrednio z uzyskanej przez ucznia ilości punktów 

zgromadzonych na podstawie punktowego regulaminu oceniania. Na ocenę semestralną czy roczną mogą mieć wpływ 

również takie elementy jak:  

1) opinia pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły,  

2) samoocena ucznia i opinia zespołu klasowego,  

3) sytuacja ucznia,  

4) okoliczności zdarzeń. 

8. Jeżeli zachowanie ucznia pogorszy się pomiędzy podaniem oceny przewidywanej, a posiedzeniem klasyfikacyjnej rady 

pedagogicznej wychowawca klasy może zmienić ocenę. O swojej decyzji wychowawca klasy zobowiązany jest 

poinformować ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) pismem z uzasadnieniem dostarczonym bezpośrednio (rodzic 

potwierdza podpisem przyjęcie do wiadomości informacji) lub listem poleconym. Kopia pisma przechowywana jest  

w teczce wychowawcy do 31 sierpnia. 

9. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:  

1) oceny z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem ust. 10 

10. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły 

przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

 

Egzamin klasyfikacyjny 
 

§ 10 

 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do 

ustalenia śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który 

przeprowadzana jest klasyfikacja. 

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

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

4. W/w wniosek rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły nie później niż do klasyfikacyjnego 

posiedzenia rady pedagogicznej.  

5. Dyrektor po stwierdzeniu zasadności wniosku uzgadnia termin egzaminu klasyfikacyjnego z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

6. 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. 

 

7. Egzamin klasyfikacyjny  przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

9. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:  

 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania 

fizycznego oraz  

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
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Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania. 
 

§ 11 

 
1. Uczeń ma prawo do ubiegania się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

2. Prawo do podwyższenia oceny z przedmiotu przysługuje uczniowi, jeżeli swoją postawą, pracą  i aktywnością na 

lekcjach, pracą pozalekcyjną przekonał (udowodnił), że ma pozytywny stosunek do przedmiotu, z którego ocenę 

zamierza poprawić. 

3. Ocena nie może zostać podwyższona o więcej niż o jeden stopień. 

4. Uczeń (rodzice/prawni opiekunowie) składają w sekretariacie szkoły wniosek na piśmie o podwyższenie przewidywanej 

oceny w terminie 3 dni od daty poinformowania ucznia o proponowanej ocenie – wraz z uzasadnieniem. 

5. Nauczyciel danego przedmiotu ustala z uczniem, rodzicami (prawnymi opiekunami), zakres materiału, formę 

sprawdzianu i termin, nie później jednak niż 2 dni przed klasyfikacją roczną (posiedzeniem rady pedagogicznej). 

6. W sprawdzianie może uczestniczyć – jako obserwator – inny nauczyciel z tego samego zespołu przedmiotowego. 

7. Jeżeli uczeń nie zaliczy sprawdzianu na wnioskowaną ocenę, ocena nie zostaje podwyższona. Uczeń otrzymuje ocenę 

roczną wcześniej przewidywaną. 

 

§ 12 

 
1. Przewidywana roczna ocena z zachowania może być podwyższona, jeżeli zachowanie ucznia w ciągu II okresu uległo 

poprawie. 

2. Ocena nie może zostać podwyższona o więcej niż o jeden stopień. 

3. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) w terminie 3 dni od daty poinformowania ucznia o proponowanej ocenie 

składają w sekretariacie pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania – 

wraz z uzasadnieniem. 

4. Wychowawca klasy rozpatruje wniosek (analizuje dokumentację) w obecności ucznia, który wnioskuje o podwyższenie 

oceny oraz w obecności pedagoga szkolnego i dwóch przedstawicieli samorządu klasowego. 

 

Egzamin poprawkowy 
 

§ 13 

 
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców (opiekunów) złożony na ręce dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły udziela pisemnej odpowiedzi (pozytywnej lub negatywnej) na  wniosek złożony przez rodziców 

(prawnych opiekunów) do trzech dni po konferencji klasyfikacyjnej. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

5. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza 

dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

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. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę 

z zastrzeżeniem ust. 12.  

9. 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, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie 

ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Nie dotyczy to ucznia klasy szóstej. 

 

Egzamin sprawdzający 
 

§ 14 

 
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna  

z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

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

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości  

i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;  
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2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się w formie pisemnej  

i ustnej.  

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

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

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić 

do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 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. 

 

Promowanie ucznia 
 

§ 15 

 
1. Uczeń  klasy  I – III  szkoły  podstawowej  otrzymuje  w każdym  roku  szkolnym  promocję  do  klasy programowo 

wyższej.  

2. W wyjątkowych  przypadkach,  uzasadnionych  poziomem  rozwoju  i osiągnięć  ucznia  w danym  roku  szkolnym lub 

stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły 

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

ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

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

i po  uzyskaniu  zgody  rodziców  ucznia  rada pedagogiczna  może  postanowić  o promowaniu  ucznia  klasy I i II  

szkoły  podstawowej  do  klasy  programowo  wyższej  również  w ciągu  roku  szkolnego,  jeżeli  poziom  rozwoju  

i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania 

dwóch klas. 

4. W/w uczeń powinien: 

1) wykazać się dojrzałością szkolną umożliwiającą mu naukę w klasie programowo wyższej; 

2) wykazać się samodzielnością w wykonywaniu dodatkowych zadań wykraczających poza obowiązkowe czynności; 

3) przejść test kompetencji, którego wyniki będą potwierdzały możliwość kontynuacji nauki w klasie programowo 

wyższej. 

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 12 ust.12. 

6. O promowaniu ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte  

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 

8. Uczeń kończy szkołę jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć pozytywne końcowe oceny 

klasyfikacyjne; 

2) przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego. 

9. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte  

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

10. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 8, powtarza ostatnią klasę i przystępuje w roku szkolnym, 

który powtarza klasę do sprawdzianu zewnętrznego. 

11. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

12. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne 

oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

13. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako 

średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą 

całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.  

14. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową 

ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także 

końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

16. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako 

średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą 

całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.  
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Sposoby sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych ucznia 
 

§ 16 

 
1. Nauczyciel dokonuje oceny ucznia na podstawie:  

1) odpowiedzi ustnych, które rozumiane są jako:  

a) odpowiedź ustna na pytanie nauczyciela lub z własnej inicjatywy, 

b) kilkuzdaniowa wypowiedź, 

c) umiejętność wnioskowania, argumentowania, rozwiązywania problemów, 

d) referaty, udział w dyskusji; 

2) prac pisemnych:  

a) praca klasowa – obejmująca treść działu, zaplanowana na całą jednostkę lekcyjną, musi być zapowiedziana 

z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowana ołówkiem w dzienniku lekcyjnym, a w ciągu dnia można 

przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, 

b) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji lub wiadomości i umiejętności konieczne w całym cyklu 

kształcenia, jest zapowiadany z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych, a ciągu dnia można przeprowadzić nie 

więcej niż dwa sprawdziany, 

c) kartkówki – kontrolują wiadomości z 2-3 ostatnich lekcji, wystawiane na ich podstawie stopnie mają rangę 

oceny z odpowiedzi ustnej, może wystąpić na każdej lekcji bez zapowiedzi, czas trwania około 10 minut, 

d) zadania domowego – nauczyciel ma prawo przeprowadzić sprawdzenie pracy domowej w formie pisemnej, 

e) testów, 

f) pracy na lekcji (indywidualna lub grupowa), 

g) prac i ćwiczeń praktycznych (bierze się pod uwagę umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, 

przedstawienia niewerbalnego wytworu pracy – albumu, słownika, innych, zaangażowania w proces lekcyjny, 

umiejętność współdziałania w grupie, inwencja twórcza), 

2. Przy wystawianiu ocen za punktowe prace pisemne stosuje się następującą skalę: 

1) sprawdziany, prace klasowe: 

100% – celujący 

99% – 91%  – bardzo dobry 

90% – 75%  –  dobry 

74% – 51%  – dostateczny 

50% – 31%  – dopuszczający 

30% – 0%  – niedostateczny 

2) Kartkówki i odpowiedzi ustne: 

100% – 91%  – bardzo dobry 

90% – 75%  –  dobry 

74% – 51%  – dostateczny 

50% – 31%  – dopuszczający 

30% – 0%  – niedostateczny 

3. W przypadku nieobecności ucznia na całogodzinnej pracy pisemnej, uczeń musi zaliczyć materiał w terminie 1 tygodnia 

po zakończonej absencji. 

4. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć usprawiedliwienie od rodziców po powrocie na zajęcia edukacyjne w ciągu jednego 

tygodnia. Po upływie tego terminu nieobecność zostanie nieusprawiedliwiona. 

5. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia może odbyć się osobiście lub na pisemny wniosek rodziców. 

6. Uczeń po przebyciu kilkudniowej choroby (powyżej 3 dni) ma obowiązek  uzupełnić wiadomości na warunkach 

określonych przez nauczyciela danego przedmiotu. 

7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę (niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną) na warunkach określonych przez 

nauczyciela przedmiotu, zaś nauczyciel winien mieć zapisane w kryteriach ocen na jakich warunkach ma się poprawa 

odbywać. 

8. Ocena za poprawioną pracę jest wystawiona obok oceny otrzymanej uprzednio i może być od niej oddzielona linią 

łamaną. 

9. Na koniec semestru (na koniec roku) nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego (nie ma tzw. „zdawania”). 

10. Sprawdzone i ocenione przez nauczyciela prace pisemne uczniów muszą być oddane w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od daty ich przeprowadzenia, za wyjątkiem języka polskiego, gdzie termin oddania prac wydłuża się do 21 dni. 

11. Do odpowiedzi uczeń musi być przygotowany z trzech ostatnich lekcji. 

12. Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w ciągu semestru na lekcjach: języka polskiego, matematyki, 

przyrody, wychowania fizycznego i języka angielskiego na pozostałych przedmiotach jeden raz w ciągu semestru. 

Za brak przygotowania przyjmuje się: nieopanowanie lekcji, brak zadania domowego, brak zeszytu przedmiotowego, 

brak zeszytu ćwiczeń, brak stroju na zajęciach wychowania fizycznego i brak materiałów na zajęciach plastyki 

i techniki. 

13. Uczeń, który nie jest przygotowany zgłasza ten fakt nauczycielowi na początku lekcji. Nauczyciel odnotowuje ten fakt 

w dzienniku wpisując datę. 

14. Ocenianie zadań praktycznych rozumie się jako:  

1) umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, 

2) przedstawienie niewerbalnego wytworu pracy (albumu, słownika, gazetki, zbiorów, hodowli czy efektów hobby), 

3) zaangażowanie w proces lekcyjny, 

4) umiejętność współdziałania w grupie, 

5) inwencja twórcza. 

15. Dodatkowe zajęcia edukacyjne przyjęte do realizacji w szkolnym planie nauczania na dany rok szkolny kończą się 

oceną i wpisem na świadectwie. 

16. Podstawą zaliczenia zajęć dodatkowych są:  



9 
 

a) obecność na zajęciach, 

b) aktywne w nich uczestnictwo, 

c) realizacja zadań, wykonywanie ćwiczeń wynikających z realizowanego programu, 

d) realizowane projekty (indywidualnie lub w grupie). 

17. W ciągu semestru tego typu działania uczniowskie mogą być premiowane pozytywnymi ocenami cząstkowymi (min. 

ocena dobra) lub plusami. 

18. Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć 

(samoocena). 

19. Brak zadania domowego bądź zeszytu ćwiczeń, czy zeszytu przedmiotowego może być podstawą do ustalenia bieżącej 

oceny niedostatecznej z danego przedmiotu. 

20. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą 

lub dobrą lub plus, brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny 

niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej. 


