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WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE 

 

Zasady ogólne i jawność oceny 
§ 1 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania; 

3) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału: 

1) stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych; 

2) obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

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

wewnątrzszkolnego. 

5. 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 nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach  

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 



4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, w oparciu o przepisy szczególne; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia.  

7. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne; 

b) końcowe. 

8. Uczeń podlega klasyfikacji:  

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

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

zachowania.  

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

11. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

12. Informacje, o których mowa w ust. 11 przekazywane są: 

1) uczniom w klasach I-III przez wychowawcę, a fakt ten odnotowany jest w e-

dzienniku; 

2) uczniom w klasach IV-VIII przez nauczycieli przedmiotów, a fakt ten odnotowany 

jest e-dzienniku oraz zeszytach przedmiotowych uczniów; 

3) rodzicom podczas zebrań przez wychowawców, a fakt ten odnotowany jest  

w e-dzienniku. 

13. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

14. Informacje, o których mowa w ust. 13 przekazywane są: 

1) uczniom podczas godziny wychowawczej lub dowolnych zajęć z wychowawcą  

w klasach I-III, a fakt ten odnotowany jest w e-dzienniku; 

2) rodzicom w czasie zebrania z rodzicami, a fakt ten odnotowany jest w e-

dzienniku. 

15. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione 

pisemne prace ucznia, w tym także kontrolne, są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom na terenie szkoły lub poprzez przekazanie zainteresowanym oryginału 

pracy/jego kopii, lub udostępnienie pracy do domu za pisemnym potwierdzeniem/ 



z prośbą o zwrot wraz z podpisem rodzica. O sobie udostępnienia pracy decyduje 

nauczyciel przedmiotu.  

16. Sprawdzone i ocenione twórcze prace literackie uczniów lub wytwory artystyczne 

przekazywane są uczniowi w celu dokonania ewaluacji umiejętności własnych  

w ramach samokształcenia. 

17. Na wniosek ucznia lub jego rodzica nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę. 

Uzasadnienie powinno zawierać informacje:  

1) co uczeń zrobił dobrze;  

2) co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) oraz wskazówki jak powinien się dalej uczyć. 

18. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca:  

1) egzaminu klasyfikacyjnego organizowanego na podstawie przepisów 

szczególnych;  

2) egzaminu poprawkowego; 

3) zastrzeżeń dotyczących ustalenia oceny niezgodnie z trybem jej ustalania;  

jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły.  

19. Udostępnienie dokumentacji, o której mowa w ust. 17 odbywa się w obecności 

nauczyciela zajęć edukacyjnych, wychowawcy klasy lub dyrektora, w terminie 

uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami.  

20. Prace klasowe, sprawdziany i inne wytwory pracy, nieprzekazane wcześniej 

uczniowi lub jego rodzicom, zwracane są uczniowi przed zakończeniem zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym lub przechowywane do 

końca roku szkolnego, a następnie utylizowane. 

21. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach ucznia osobom nieuprawnionym. 

 

Wymagania edukacyjne 
§ 2. 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są przez uczących na podstawie oceniania wewnątrzszkolnego,  

z uwzględnieniem specyfiki zajęć edukacyjnych.  

2. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

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. 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się lub niepełnosprawność: 

1) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

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

2) z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na podstawie opinii o braku 

możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

"zwolniony" albo "zwolniona". 

3) z nauki drugiego języka obcego nowożytnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką 

dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub  

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, na wniosek rodziców albo 

pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba 

zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu 

edukacyjnego; a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na 

podstawie tego orzeczenia; w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

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

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

 

Ocenianie bieżące  
§ 3. 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu: 

1) monitorowanie pracy ucznia; 

2) 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. 

2. Bieżące informacje o postępach i zachowaniu dziecka przekazywane są rodzicom 

podczas spotkań wychowawcy z rodzicami zgodnie z harmonogramem zebrań lub  

w trakcie konsultacji indywidualnych, a także w formie pisemnej (karty ocen). 

3. Obowiązkiem rodziców jest obecność na zebraniach rodzicielskich oraz stawianie się na 

wezwanie szkoły. 

4. Uczeń może otrzymać oceny bieżące w szczególności z: 

1) prac pisemnych; 

2) testów sprawdzających; 

3) odpowiedzi ustnych; 



4) prac domowych; 

5) prowadzenia zeszytów; 

6) aktywności na lekcji; 

7) wykonania pomocy (plansze, makiety, modele itd.); 

8) udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych itd.; 

9) innych form aktywności. 

5. W ciągu półrocza uczeń powinien uzyskać następującą minimalną ilość ocen bieżących: 

1) 3 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 1 godziny w tygodniu; 

2) 4 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 2 godzin w tygodniu; 

3) 5 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 3 godzin w tygodniu;  

4) 6 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 4 godzin w tygodniu; 

5) 7 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 5 godzin w tygodniu. 

6. Krótkie sprawdziany pisemne, tzw. kartkówki i odpytywanie ustne mogą się odbywać na 

każdej godzinie lekcyjnej, pod warunkiem, że dotyczą ostatnich 3 lekcji i nie muszą być 

zapowiadane. 

7. Sprawdziany pisemne, testy, zadania klasowe, wypracowanie klasowe oraz odpytywanie 

ustne obejmujące większy materiał muszą być zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem, a nauczyciel zobowiązany jest do odnotowania tej zapowiedzi  

w dzienniku lekcyjnym. 

8. W ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną z form sprawdzania wiedzy,  

o których mowa w ust. 7, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. 

9. Sprawdzian umiejętności z informatyki, wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki 

powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

10. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia i oddania kontrolnych prac w ciągu  

2 tygodni. 

11. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny ze sprawdzianu, testu. Poprawa oceny 

następuje w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania w trybie zaproponowanym przez 

nauczyciela, który zaznacza w dzienniku fakt poprawy oceny.  

12. Ocenę z kartkówki, odpowiedzi ustnej, pracy plastycznej lub technicznej uczeń ma prawo 

poprawić na zasadach i w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu nie później 

jednak niż 2 tygodnie od jej otrzymania.  

13. Poprawianie ocen odbywa się na zajęciach dodatkowych, konsultacjach - poza sytuacją, 

gdy wszyscy uczniowie w klasie poprawiają sprawdzian (nauczyciel może pozwolić na 

poprawę w czasie własnej lekcji). 

14. Każdy uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek zaliczyć pisemnie ten 

sprawdzian, test w terminie zaproponowanym przez nauczyciela (nie dłuższym niż 2 

tygodnie od daty sprawdzianu, testu). Przedłużenie tego terminu bez uzgodnienia, 

uprawnia nauczyciela do wyegzekwowania materiału objętego sprawdzianem 

w dowolnym czasie; w przypadku dłuższej nieobecności z przyczyn losowych, termin 

zaliczenia pisemnych prac klasowych uczeń uzgadnia z nauczycielem.  

15. W przypadku prac pisemnych: 

1) ocenie podlega: 

a) zrozumienie tematu; 

b) znajomość opisywanych zagadnień; 

c) sposób prezentacji; 

d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna; 

2) ich ilość w półroczu, którą ustala i podaje każdy z nauczycieli, jest zależna od 

specyfiki przedmiotu. 

16. W przypadku wypowiedzi ustnych: 



1) ocenia się udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójną odpowiedź na 

pytanie nauczyciela; 

2) w szczególności ocenie podlega: 

a) znajomość zagadnienia; 

b) samodzielność wypowiedzi; 

c) kultura języka; 

d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

17. Ocenę za prace wykonywane w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny 

uczeń. Ocenie podlegają: 

1) planowanie i organizacja pracy grupowej; 

2) efektywne współdziałanie; 

3) wywiązywanie się z powierzonych ról; 

4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

18. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim 

będzie musiał sprostać. 

19. W ramach oceniania bieżącego: 

1) uczeń jest oceniany systematycznie; 

2) uczeń jest oceniany z każdej sprawności charakterystycznej dla danych zajęć 

edukacyjnych; 

3) nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on 

poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne; 

4) uzasadnienie oceny powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia  

i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskanie osiągnięć edukacyjnych; 

5) w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet przed 

niedoskonałościami. 

20. Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji, na zasadach ustalonych z nauczycielem danych 

zajęć edukacyjnych, nieprzygotowanie nie częściej niż dwa razy w okresie objętym 

klasyfikacją. Nieprzygotowanie zapisuje się w dzienniku lekcyjnym symbolem „np”. 

21. Nie przeprowadza się sprawdzania wiadomości edukacyjnych w żadnej formie 

bezpośrednio po całodziennej wycieczce szkolnej, przerwie świątecznej, feriach. 

22. Na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu, po powrocie ucznia do szkoły po 

usprawiedliwionej nieobecności, trwającej co najmniej pięć kolejnych dni roboczych, 

nauczyciel nie wymaga od ucznia przygotowania do lekcji.  

23. Uczeń nieobecny na zajęciach lekcyjnych jest zobowiązany do przyswojenia sobie 

omawianych treści programowych oraz uzupełnienia zapisów w zeszycie przedmiotowym 

w terminie zaproponowanym przez nauczyciela, lecz nie dłuższym niż 2 tygodnie od 

powrotu do szkoły. 

24. W przypadku ucznia znajdującego się tymczasowo w trudnej sytuacji losowej  

(w szczególności wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne ucznia) zasady 

oceniania bieżącego ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z uczniem i wychowawcą 

oddziału, w oparciu o zasadę życzliwości i wsparcia ucznia. 

 

Ocenianie w klasach I-III  
§ 4.   

1. Ocenianie w klasach I-III oparte jest na ocenie opisowej. Ma ono charakter kształtujący, 

informuje o postępach w nauce, uwzględnia zaangażowanie w aktywność szkolną oraz 

motywuje i zawiera wskazówki do dalszej pracy.  

2. W klasach I-III w ocenianiu bieżącym stosuje się ocenę ustną oraz ocenę punktacyjną, 

stosowaną łącznie z oceną graficzną w postaci stempli motywacyjnych. Ocenę 



punktacyjną ustala się według skali. Poszczególnym ocenom przyporządkowane są  

odpowiedniki słowne. 

1) 6 punktów -.Bezbłędnie wykonałeś zadanie. Możesz być z siebie  bardzo 

zadowolony. Stempel – WSPANIALE;  

2) 5 punktów - Bardzo dobrze wykonałeś zadanie, ale nie uniknąłeś drobnych 

błędów. Możesz być z siebie zadowolony. Stempel – WSPANIALE; 

3) 4 punkty - Dobrze wykonałeś zadanie, ale nie uniknąłeś błędów. Pracuj uważniej, 

a osiągniesz większe zadowolenie. Stempel – DOBRZE; 

4) 3 punkty - Wykonałeś zadanie, ale popełniłeś wiele błędów. Koniecznie nad nimi 

popracuj, a osiągniesz lepsze efekty, Stempel – DOBRZE; 

5) 2 punkty - Wykonałeś zadanie w stopniu minimalnym. Jest to sygnał, aby bardziej 

przykładać się do szkolnej pracy. Stempel – POSTARAJ SIĘ; 

6) 1 punkt - Mimo pomocy, nie zrealizowałeś zadania. Musisz bardziej się starać,  

a osiągniesz lepsze  efekty swojej pracy. Stempel – POSTARAJ SIĘ. 

3. Ocenę bieżącą ucznia dokumentuje się w e-dzienniku edukacji wczesnoszkolnej w 

postaci punktów wpisywanych pod określonymi przez nauczyciela zakresami 

edukacyjnymi. O bieżących ocenach uczniów, wychowawcy informują rodziców na 

zebraniach z rodzicami i podczas konsultacji oraz udostępniając bieżącą ocenę w e-

dzienniku. 

4. Ocena śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  

i określa poziom opanowanych kompetencji w oparciu o ocenianie bieżące i obserwację 

rozwoju ucznia. Nie jest średnią tych ocen. W głównej mierze uwzględnia wyniki 

sprawdzianów, postępy w nauce oraz wzrost zaangażowania w czynności edukacyjne. 

Ocena śródroczna ujęta jest w postaci tabeli w Karcie osiągnięć ucznia. Informuje  

o poziomie osiągniętych kompetencji z poszczególnych edukacji, ustalonym zgodnie  

z poniższą skalą.  

5. Skala poziomu osiągnięć ucznia:  

1) poziom wysoki kompetencji edukacyjnych - 6pkt,5pkt; 

2) poziom średni kompetencji edukacyjnych - 4pkt, 3 pkt; 

3) poziom niski kompetencji edukacyjnych - 2 pkt, 1 pkt.  

6. Ocena śródroczna zawiera również uwagi i zalecenia do sposobu pokonywania trudności 

edukacyjnych zgodnie z potrzebami i możliwościami ucznia lub zalecenia do rozwijania 

uzdolnień.  

7. Kartę osiągnięć ucznia otrzymują rodzice po śródrocznej klasyfikacji, przed rozpoczęciem 

ferii zimowych, nie później jednak niż przed końcem stycznia. 

8. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. Ocena ta ma charakter  opisowy i jest sporządzana w formie komputerowej. 

9. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności  

w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

10. W dokumentacji szkolnej roczna ocena opisowa jest zamieszczana w arkuszach ocen 

oraz e-dzienniku.  

11. Wszystkie sprawy dotyczące oceniania i klasyfikowania uczniów, zwalniania z zajęć 

edukacyjnych i inne, niewynikające ze specyfiki oceniania w klasach I-III, regulowane są 

przepisami niniejszego statutu. 

 



Ocenianie zachowania w klasach I-III 
§ 5.  

Ocenę zachowania ucznia klas I-III dokonuje się na podstawie obserwacji zachowań  

i przejawianych postaw w poszczególnych obszarach: 

1) stosunek do obowiązków szkolnych z uwzględnieniem:  

a) przygotowania do zajęć; 

b) punktualności; 

c) przestrzegania zasad zachowania na lekcji. 

2) kultura osobista z uwzględnieniem:  

a) kultury języka; 

b) szacunku wobec innych osób; 

c) zachowania norm etycznych; 

d) zdyscyplinowania; 

e) dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie. 

3) aktywność społeczna i reprezentowanie szkoły. 

 

Punktowe ocenianie zachowania w klasach I-III  
§ 6. 

1. Każdy uczeń otrzymuje na początku miesiąca kredyt 50 punktów. Od tej liczby:  

1) odejmowane są punkty za zachowanie sprzeczne z obowiązującymi normami; 

2) dodawane za przejawy pozytywnych postaw. 

2. Punkty wpisuje wychowawca lub nauczyciel do Karty oceny zachowania ucznia na 

podstawie przyjętych kryteriów określonych w ust. 9 i 10. 

3. W przypadku zachowań wymagających pilnej interwencji rodzica wpisowi punktacji 

towarzyszy pisemna uwaga w zeszycie korespondencji oraz w e-dzienniku. 

4. Wychowawca dokonuje comiesięcznego podsumowania punktacji, gratyfikując 

zachowanie ucznia przyznawanym zgodnie ze skalą punktacyjną medalem. Ma on formę 

stempla motywacyjnego umieszczanego w zeszycie korespondencyjnym ucznia oraz 

zapisu w e-dzienniku.  

5. Poważne wykroczenia, np.: kradzież, wagary, pobicia, zastraszanie, wymuszanie 

kwalifikują ucznia niezależnie od ilości uzyskanych punktów do przyznania najniższej  

w skali oceniania pozycji wyrażonej stemplem „POPRAW SIĘ!”. 

6. Skala punktacyjna przyznawania poszczególnych pozycji: 

1) złoty medal – powyżej 60 pkt i max 2 pkt ujemne; 

2) srebrny medal – od 56 pkt do 60 pkt i max 5 pkt ujemnych; 

3) brązowy medal – od 51 pkt do 55 pkt i max 8 pkt ujemnych; 

4) pozycja bezmedalowa – od 40 pkt do 50 pkt i max 8 pkt ujemnych; 

5) Popraw się! – poniżej 40 pkt i powyżej 13 pkt ujemnych. 

7. W okresie adaptacyjnym uczniów klas pierwszych wychowawcy tych klas  oceniają 

zachowanie uczniów za pomocą przyjętych według własnego uznania sposobów. 

8. Szczegółowe kryteria przyznawania punktacji zawarte są w Karcie oceny zachowania 

ucznia, umieszczonej w zeszycie korespondencyjnym ucznia. 

9. Punkty dodatnie przyznawane są za:  

1) Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego – 1-3 pkt; 

2) Wzorowe czytelnictwo – 1-3 pkt; 

3) Wspomaganie akcji i zbiórek szkolnych – 1-3 pkt; 

4) Koleżeńską pomoc w nauce, opieka nad innymi – 1pkt.; 



5) Wyróżnianie się kulturą i uprzejmością wobec pracowników szkoły  

i kolegów – 1-3pkt; 

6) Wyróżnianie się kulturą podczas imprez i wycieczek – 1 – 2 pkt; 

7) Wynagrodzenie wyrządzonej krzywdy i naprawienie szkody – 1pkt; 

8) Uczestnictwo w konkursach – 1-6pkt; 

9) Przygotowanie akademii, uroczystości – 2pkt; 

10) Przygotowanie dodatkowych materiałów na lekcję – 1 pkt; 

11) Przyjmowanie powierzonych ról, zgodną współpracę w zespole – 1 pkt. 

10. Punkty ujemne przyznawane są za: 

1) Utrudnianie zbiórek przed wejściem do klasy – 1pkt; 

2) Nieterminowy zwrot książek do biblioteki, niszczenie książek – 1 pkt; 

3) Spóźnienia na lekcje – 1 pkt; 

4) Nieusprawiedliwione nieobecności – 1 pkt; 

5) Zapominanie przyborów szkolnych – 1 pkt; 

6) Niewykonywanie poleceń nauczyciela – 1 pkt; 

7) Brak pracy domowej – 1 pkt; 

8) Niszczenie mienia szkolnego  - 1-3 pkt; 

9) Niszczenie cudzego mienia lub przywłaszczenie go – 1-3 pkt; 

10) Używanie brzydkich słów – 1pkt; 

11) Przerywanie i utrudniane wypowiedzi innym – 1 pkt; 

12) Stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa na przerwie – 1-3 pkt; 

13) Niewłaściwe zachowanie w czasie wycieczek i imprez – 1-3 pkt; 

14) Niewłaściwe zachowanie wobec kolegów i dorosłych – 1 pkt; 

15) Uczestnictwo w bójkach – 1-3 pkt; 

16) Przeszkadzanie w czasie lekcji – 1 pkt; 

17) Używanie telefonu w czasie lekcji – 1 pkt. 

11. Śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest podsumowaniem zachowania na 

podstawie uzyskanych ocen comiesięcznych – medali. Odnotowuje się ją w e-dzienniku 

oraz  w Karcie osiągnięć ucznia (łącznie z postępami edukacyjnymi) wraz z uwagami do 

dalszej pracy. 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ma formę opisową. Opiera się na obserwacji 

zachowania ucznia i wynikach z całego roku szkolnego zamieszczonych w Kartach oceny 

zachowania ucznia. W swej treści obejmuje oceniane obszary. Zawiera wskazania do 

dalszej pracy.  

13. Dyrektor Szkoły w sytuacji wyjątkowej może przyznać punkty dodatnie lub ujemne będące 

wielokrotnością punktów przewidzianych w pkt. 9 i 10 

 

Ocenianie w klasach IV-VIII  
§ 7. 

1. W klasach IV-VIII oceny bieżące 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. 

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się wraz z oceną wyrażoną stopniami, o których mowa 

w ust. 1 stosowanie: 



1)  znaków „+” i „-”; 

2) zapisu „nb” dla oznaczenia nieobecności ucznia podczas danej formy 

sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

3. Ocena ucznia może być ponadto wyrażona ustną lub pisemną informacją zwrotną 

(pochwałą lub naganą) oraz znakiem  „+ ” lub „–”. 

4. Oceny bieżące ustalone w stopniach i w formie znaków „+ ” lub „–” odnotowuje się w e-

dzienniku w formie odpowiednio cyfry lub znaku. 

5. Ustala się następujące wagi ocen: 

1) 6 – sprawdziany, testy, prace informujące o poziomie opanowania 

umiejętności kluczowych, zajęcie znaczącego miejsca w konkursie 

przedmiotowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym, 

2) 5 – prace długoterminowe /projektowe, 

3) 4 – kartkówki, odpowiedzi ustne, praktyczne zadania, działania i wytwory 

pracy ucznia 

4) 3 – prace w grupach, 

5) 2 – aktywność własna na lekcji, 

6) 1 – zadania domowe lub inne zadania/działania wynikające z realizowanego 

programu nauczania wg uznania nauczyciela. 

5. Ocena ustalona na podstawie: 

1) pracy klasowej, sprawdzianu ma znaczący wpływ na śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną (zapis w e-dzienniku kolorem czerwonym);  

2) ocena ustalona na podstawie kartkówki ma rangę oceny z odpowiedzi ustnej. 

6. Podstawą do wystawienia ocen śródrocznych i rocznych jest średnia ważona ocen 

bieżących. Jednak ostateczną decyzję o ocenie śródrocznej i rocznej podejmuje 

nauczyciel uczący danego przedmiotu, uwzględniając całokształt pracy ucznia. 

 

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa 
§ 8. 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na: 

1) okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych  

i zachowania ucznia; 

2) ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, przed 

rozpoczęciem ferii zimowych, nie później jednak niż do końca stycznia.  

3. Dyrektor szkoły corocznie podaje do wiadomości termin klasyfikacji śródrocznej.  

4. Klasyfikacja roczna polega na: 

1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych  

i zachowania ucznia w danym roku szkolnym; 

2) ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I-III w przypadku:  

a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę 

klasyfikacyjną z tych zajęć; 

b) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę 

klasyfikacyjną z tych zajęć. 



5. Na klasyfikację końcową, której dokonuje się w klasie programowo najwyższej, składają 

się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo 

najwyższej oraz; 

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

się w klasach programowo niższych oraz; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

7. W przypadku gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do 

wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel 

prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną  

i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela 

prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia. 

8. W szkole śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala:  

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii 

nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia 

integracyjnego; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii 

nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

9. Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się na tydzień przed śródrocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, ustalonym nie później niż na ostatni 

dzień stycznia, a roczne i końcowe nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.  

10. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują 

ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

11. Informacja, o której mowa w ust. 7 jest przekazywana uczniom w formie ustnej,  

a rodzicom w formie pisemnej podczas zebrań z rodzicami, konsultacji indywidualnych 

lub listownie za zwrotnym poleceniem odbioru.  

12. Oceny ustalone zgodnie z ust. 5-9 są ostateczne z zastrzeżeniem trybu odwoławczego,  

o którym mowa w niniejszym statucie.  

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

została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor 

Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych a 

sytuacjach wynikających ze zmian w organizacji pracy szkoły (okresowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły), w warunkach szczególnych komisja wykorzystuje w tym celu 

nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne na zasadach zatwierdzonych przez 

Dyrektora Szkoły. 

14. Do  protokołu  dołącza się  pisemne  prace  ucznia (w wypadku egzaminu z użyciem form 

elektronicznych inne załączniki dopuszczone przez Ministerstwo/ określone w odrębnych 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-09-2019&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-09-2019&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-09-2019&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-09-2019&qplikid=1#P1A329


przepisach w postaci skanów i/lub wydruków) i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

15. Na wniosek ucznia lub jego rodziców udostępnia się do wglądu na terenie szkoły (w 

wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się użycie komunikacji z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnej) dokumentację dotyczącą egzaminu sprawdzającego. 

 

§ 9 

1. W klasach I-III roczne oceny klasyfikacyjne, a także roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania są ocenami opisowymi uwzględniającymi poziom i postępy w opanowaniu 

przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań oraz wskazującymi 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w 

nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

2. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo. Dokonuje się jej 

wpisu do arkusza ocen oraz e-dziennika. 

3. Począwszy od klasy IV śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne ustalane są 

według 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; 

4. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się stopnie: celujący, bardzo dobry, dobry, 

dostateczny, dopuszczający. 

5. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się stopień niedostateczny. 

6. Oceny klasyfikacyjne odnotowuje się w rubrykach przeznaczonych na ich wpis w  

e-dzienniku i arkuszu ocen ucznia, a także w protokołach egzaminów poprawkowych, 

klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu. 

7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel danego przedmiotu, 

uwzględniając wkład pracy ucznia. Oceny te nie mogą być ustalane jako średnia 

arytmetyczna ocen cząstkowych. 

8. 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 w terminie do dwóch miesięcy od 

klasyfikacji śródrocznej poprzez: 

1) organizację współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu 

zdiagnozowania trudności ucznia i wskazania kierunków pracy z uczniem; 

2) organizację zajęć dodatkowych dla ucznia, z uwzględnieniem potrzeb 

rozwojowych i zaleceń; 

3) współpracę wychowawcy, pedagoga szkolnego z uczniem i jego rodzicami; 

4) indywidualną pracę ucznia z nauczycielem; 

5) samokształcenie pod nadzorem nauczyciela, który w szczególności wskazuje 

źródła naukowe, z jakich powinien skorzystać uczeń, aby wyrównać braki  

w wiadomościach. 

 

§ 10 

1. Wymagania konieczne do uzyskania poszczególnych ocen, szczegółowe kryteria ocen 

cząstkowych, śródrocznych i rocznych formułują nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów. Należy wziąć pod uwagę, że: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 



a) biegle opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie 

programowej i programach nauczania z niej wynikających;  

b) potrafi samodzielnie pracować i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania 

nietypowe; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych w podstawie 

programowej i programach nauczania z niej wynikających; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

c) potrafi praktycznie zastosować posiadaną wiedzę; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) w pełni nie opanował wiadomości i umiejętności ; 

b) poprawnie stosuje zdobyte wiadomości; 

c) samodzielnie wykonuje typowe zadania poznawcze; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowy poziom wiedzy i umiejętności; 

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności z niewielką pomocą nauczyciela, przy czym mogą wystąpić 

drobne błędy rzeczowe i językowe; 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) ma niewielkie braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy  

w ciągu dalszej nauki; 

b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności; 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości 

przewidzianych wymogami podstawy programowej kształcenia ogólnego  

z danego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim natężeniu 

trudności. 

2. Przy wystawianiu oceny z prac pisemnych obowiązują następujące progi procentowe: 

1) 0% - 30 % ocena niedostateczna; 

2) 31% - 50 % ocena dopuszczająca; 

3) 51% - 70% ocena dostateczna; 

4) 71% - 90 % ocena dobra; 

5) 91% - 99% ocena bardzo dobra; 

6) 100% ocena celująca. 

 

Ocena zachowania  
§ 11 

1. 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; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 



2. Począwszy od klasy IV, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się 

według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

3. 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. 

4. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program 

nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny 

zachowania.  

 

§ 12. 

1. Przed ustaleniem śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, uczeń ma 

prawo do dokonywanej zgodnie z kryteriami zachowania, samooceny, która przedkładana 

jest wychowawcy klasy. 

2. Przed ustaleniem śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, 

wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w danym oddziale i uczniów danego 

oddziału. 

3. Ocena wychowawcy klasy jest oceną podsumowującą, jawną, uwzględniając opinię 

własną ucznia, opinię wyrażoną przez kolegów i opinię nauczycieli uczących w danej 

klasie. 

4. Przy ustalaniu oceny zachowania czynnikami przeważającymi o ocenie są: 

1) godziny nieusprawiedliwione (wagary); 

2) postawa wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów; 

3) stosunek do obowiązków szkolnych; 

4) uleganie nałogom. 

5. Wychowawca informuje o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania na zasadach i w terminie określonych w niniejszym statucie. 

6. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o ustalenie oceny klasyfikacyjnej zachowania 

wyższej niż przewidywana na zasadach i w trybie określonych w niniejszym statucie. 

7. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi  trybu ustalania tej oceny. Tryb odwoławczy określony jest przepisami 

niniejszego statutu. 

 

 

Punktowe ocenianie zachowania w klasach IV-VIII  

 
§ 13. 

1. Każdy uczeń na początku każdego okresu objętego klasyfikacją otrzymuje kredyt 100 

punktów. Liczba ta zmienia się w trakcie trwania tego okresu (uczeń otrzymuje punkty 



dodatnie i ujemne) w zależności od zachowania i postawy wobec rówieśników  

i pracowników szkoły.  

2. Wszystkie uwagi i osiągnięcia muszą znajdować się  w e-dzienniku. 

3. Punkty ustala nauczyciel lub inny pracownik szkoły wpisujący uwagę  na podstawie 

przyjętych kryteriów. 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy na 

podstawie: 

1) punktowego oceniania; 

2) konsultacji z zespołem uczącym (za formę tej konsultacji uznaje się między innymi 

informacje o zachowaniu ucznia wpisywane na bieżąco do e-dziennika); 

3) samooceny ucznia; 

4) opinii zespołu klasowego. 

5. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się na podstawie oceny zachowania  

z I i II półrocza objętego klasyfikacją (średnia ilość punktów z I i II półrocza). 

6. Uczeń uzyskuje następującą śródroczną i roczną ocenę zachowania: 

1) wzorowe - powyżej 200 pkt (w tym nie więcej jak 10 pkt ujemnych); 

2) bardzo dobre - 151-200 pkt (w tym nie więcej jak 20 pkt ujemnych); 

3) dobre - 101-150 pkt (w tym nie więcej jak 40 pkt ujemnych); 

4) poprawne - 51-100 pkt (w tym nie więcej jak 80 pkt ujemnych); 

5) nieodpowiednie - 50-1 pkt; 

6) naganne - 0 pkt i mniej. 

7. Punkty dodatnie uczeń może uzyskać m.in. za: 

1) reprezentowanie klasy i szkoły:  

a) w wewnątrzszkolnych konkursach lub zawodach sportowych (udział:  

5 pkt, znaczące miejsce 10-20 pkt); 

b) pozaszkolnych konkursach lub zawodach sportowych (udział: 10 pkt, 

znaczące miejsce: 20-30 pkt); 

c) na zewnątrz np. w poczcie sztandarowym, Gwarkach, imprezach 

środowiskowych: 10-25 pkt; 

2) prace podejmowane na rzecz klasy: 1-10 pkt; 

3) prace podejmowane na rzecz szkoły: 5-20 pkt, m.in.:  

a) udział lub organizacja imprez, uroczystości szkolnych; 

b) udział w zbiórkach surowców wtórnych oraz innych akcjach 

proekologicznych; 

c) opieka nad sprzętem nagłaśniającym; 

d) inne prace. 

4) prace na rzecz innych, działalność charytatywną: 5- 20 pkt;  

5) efektywną pomoc koledze/koleżance w nauce: 1-10 pkt; 

6) pozytywne reagowanie m.in. na akty wandalizmu, przejawy agresji, niszczenie 

mienia wspólnego: 5-10 pkt; 

7) wyjątkowo wysoką kulturę osobistą: 20 pkt jednorazowo na koniec okresu 

objętego klasyfikacją; 

8) wkład pracy włożony w naukę, pracowitość, obowiązkowość: 20 pkt jednorazowo 

na koniec okresu objętego klasyfikacją; 

9) frekwencję: 

a) 100%: 20 pkt jednorazowo na koniec okresu objętego klasyfikacją; 

b) w 100% usprawiedliwioną: 10 pkt jednorazowo na koniec okresu objętego 

klasyfikacją; 

c) brak spóźnień: 10 pkt jednorazowo na koniec okresu objętego klasyfikacją; 



10) efektywne pełnienie funkcji w klasie: 10 pkt jednorazowo na koniec okresu 

objętego klasyfikacją; 

11) efektywne pełnienie funkcji w szkole: 20 pkt jednorazowo na koniec okresu 

objętego klasyfikacją; 

12) aktywność własną: 5-15 pkt: 

a) aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych;  

b) wykazywanie inicjatywy i ciekawe propozycje działań na rzecz klasy lub 

szkoły; 

13) trwałą poprawę zachowania: 5-10 pkt jednorazowo na koniec okresu objętego 

klasyfikacją; 

14) decyzja wychowawcy: 5-10 pkt.; 

15) podejmowanie działań z zakresu wolontariatu: 5-10pkt; 

8. Punkty ujemne otrzymuje uczeń  m.in. za: 

1) niewykonywanie poleceń nauczyciela: 1-10 pkt; 

2) nieodpowiednie zachowanie na lekcji lub podczas przerwy: 1-10 pkt; 

3) lekceważące zachowanie wobec pracowników szkoły: 10-20 pkt; 

4) nieodpowiednie odnoszenie się do rówieśników: 5-10 pkt;  

5) niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych np. 

podczas  wycieczek i wyjść poza teren szkoły: 1-20 pkt; 

6) niewywiązywanie się z obowiązków ucznia 1-10 pkt; 

7) niewywiązywanie się z obowiązków czytelnika, w szczególności za 

ponadterminowe przetrzymywanie lektur, brak dbałości o wypożyczony 

podręcznik szkolny:1-50pkt; 

8) brak zadania domowego 2 pkt; 

9) samowolne opuszczanie szkoły podczas zajęć: 10 pkt, a w przypadku udziału  

w zbiorowej ucieczce: 30 pkt; 

10) nierespektowanie zasad korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych: 5-10 pkt; 

11) niewłaściwą estetykę wyglądu (m.in.: prowokacyjne, niebezpieczne ozdoby, 

ufarbowane włosy, nieodpowiedni strój): 10-20 pkt; 

12) niszczenie mienia szkolnego: 10-30 pkt + zwrot kosztów; 

13) niszczenie rzeczy rówieśników: 5-20 pkt + zwrot kosztów; 

14) zaśmiecanie otoczenia: 1-5 pkt; 

15) kradzież, wyłudzanie: 50 pkt; 

16) zachowanie zagrażające życiu lub zdrowiu własnemu lub innych osób m.in. 

nałogi, używki: 50 pkt; 

17) fałszowanie podpisów i dokumentów: 20-50 pkt; 

18) kłamstwa, oszczerstwa, oszukiwanie: 10 pkt; 

19) wagary i unikanie wybranych lekcji, nieusprawiedliwione nieobecności spóźnianie 

się na zajęcia (spóźnienie: 1 pkt, każda nieusprawiedliwiona godzina: 2 pkt); 

20) bójki, zaczepki, prowokacje: 10-50 pkt; 

9. W innych sytuacjach nieobjętych schematem punktowania o liczbie przyznanych punktów 

decyduje nauczyciel. 

10. Poważne wykroczenia np. kradzieże, nagminne wagary, pobicia, zastraszanie, 

wymuszanie mogą skutkować ustaleniem przez wychowawcę, niezależnie od liczby 

uzyskanych przez ucznia punktów, oceny nagannej.  

11. Dyrektor Szkoły w sytuacji wyjątkowej może przyznać punkty dodatnie lub ujemne będące 

wielokrotnością punktów przewidzianych w pkt. 7 i 8. 

 

Brak podstaw do klasyfikacji 



§ 14. 

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, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

2. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować pisemnie ucznia  

i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia  

z powodu nieobecności na zajęciach lekcyjnych. 

3. Powiadomienie o przewidywanym nieklasyfikowaniu powinno być potwierdzone podpisem 

rodzica (opiekuna prawnego) i dołączone do dokumentacji oceniania ucznia. 

4. Na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować pisemnie ucznia  

i jego rodziców (opiekunów prawnych) o braku podstaw do klasyfikacji. 

5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

Warunki i tryb otrzymania wyższych niż przewidywane 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  
§ 15. 

1. Za przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych i przewidywaną 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez 

nauczyciela zgodnie z trybem i terminem określonym niniejszym statutem. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny.  

3. Uczeń lub jego rodzice określają poziom, o podwyższenie oceny do którego się ubiegają. 

4. W szkole przyjęto następujące warunki ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną 

ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych:  

1) roczna frekwencja na danych zajęciach edukacyjnych nie niższa niż 80%  

(z wyjątkiem długotrwałej choroby); 

2) wszystkie nieobecności na danych zajęciach edukacyjnych usprawiedliwione  

na zasadach określonych w niniejszym statucie; 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela prac klasowych, 

testów i sprawdzianów, w tym w terminach dodatkowych ustalonych dla uczniów, 

którzy nie przystąpili do nich z powodu nieobecności, a w przypadku informatyki, 

techniki, wychowania fizycznego, plastyki i muzyki – przystąpienie do wszystkich 

form ocenianych przez nauczyciela, z wyjątkiem form, z których uczeń został 

zwolniony na podstawie przepisów odrębnych; 

4) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym 

konsultacji indywidualnych. 

5. Uczeń lub jego rodzice ubiegający się o podwyższenie oceny zwracają się z pisemną 

prośbą w formie podania do nauczyciela w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych lub 

wychowawcy klasy w przypadku oceny zachowania w ciągu 3 dni od uzyskania informacji 

o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej. 

6. Podanie o ustalenie wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub zachowania musi zawierać szczegółowe uzasadnienie. 



7. W przypadku oceny zachowania – wychowawca analizuje uzasadnienie i na podstawie 

kryteriów oceniania zachowania, z uwzględnieniem opinii nauczycieli uczących w danym 

oddziale, uczniów danego oddziału oraz samooceny dokonanej przez ucznia,  rozpatruje 

prośbę o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia wyższej niż 

przewidywana. O rozstrzygnięciu informuje ucznia lub jego rodziców w formie pisemnej 

za potwierdzeniem odbioru, a kopię udzielonej odpowiedzi dołącza do dokumentacji 

oceniania ucznia.  

8. W przypadku oceny z zajęć edukacyjnych – nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

weryfikuje spełnienie przez ucznia wymogów określonych w ust. 4. 

9. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych w ust. 4 prośba 

ucznia lub jego rodziców zostaje odrzucona, a nauczyciel w formie pisemnej  

za potwierdzeniem odbioru informuje ucznia lub jego rodziców o przyczynach odrzucenia. 

10. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich wymogów określonych w ust. 4, 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne wyraża zgodę na przystąpienie przez 

ucznia do sprawdzenia wiedzy i umiejętności. 

11. W ciągu trzech dni od złożenia przez ucznia lub jego rodziców wniosku o ustalenie 

rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana, nauczyciel zobowiązany jest 

określić na piśmie i przekazać uczniowi wymagania edukacyjne na ocenę, o którą ubiega 

się uczeń oraz informację o formie, w jakiej sprawdzian zostanie przeprowadzony. 

12. Sprawdzian może mieć formę pisemną i/lub ustną, a w przypadku przedmiotów takich jak: 

plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne powinien mieć przede 

wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Sprawdzian zawiera zadania o zróżnicowanym 

stopniu trudności. 

13. Uczeń spełniający wszystkie wymogi, o których mowa w ust. 4 przystępuje do 

przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne sprawdzianu 

wiedzy i umiejętności w terminie uzgodnionym z uczniem, nie później jednak niż na 7 dni 

przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców w roli obserwatora w sprawdzianie może wziąć 

udział dyrektor szkoły, inny nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz rodzice 

ucznia. 

15. Sprawdzian oceniany jest zgodnie z  wewnątrzszkolnym ocenianiem. 

16. Sprawdzian pisemny oraz sporządzona przez nauczyciela informacja o wynikach 

sprawdzianu w formie ustnej i praktycznej, dołączone zostają do  dokumentacji oceniania 

ucznia. 

17. Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych wyższej niż 

przewidywana następuje jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został oceniony na ocenę 

nie niższą niż ta, o którą wnioskowano. 

18. Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych lub zachowania nie 

może być niższa od oceny proponowanej. 

19. Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych lub zachowania jest 

ostateczna z zastrzeżeniem trybu odwoławczego, o którym mowa w niniejszym statucie.  

20. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni 

po dokonanej klasyfikacji a w przypadku sytuacji czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły wynikającego z sytuacji losowej w postaci skanu podpisanego 

pisma odwoławczego przesłanego na adres poczty elektronicznej szkoły: sp_9@interia.pl 

 

Egzamin klasyfikacyjny  
§ 16. 



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. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. Wyrażenie zgody może nastąpić 

w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi: 

a) nieznane, ale istotne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia;  

b) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który na podstawie przepisów 

szczególnych: 

1) spełnia obowiązek szkolny poza szkołą; 

2) realizuje indywidualny program lub tok nauki.  

5. Egzamin klasyfikacyjny, na ogólnych zasadach dotyczących oceniania 

wewnątrzszkolnego, przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a termin uzgadnia się  

z uczniem i jego rodzicami. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

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

plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. W sytuacji okresowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z wykorzystaniem form i 

narzędzi elektronicznych zatwierdzonych przez Ministerstwo lub w przypadku braku 

takich wytycznych zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły. Szczegółowe zasady 

korzystania podczas egzaminu z w/w narzędzi określa odrębna procedura. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły także                     

w formie elektronicznej, zdalnej, dopuszczonej przez ministerstwo/ określonej 

w odrębnych przepisach w wyjątkowej sytuacji wynikającej z organizacji pracy szkoły 

i obiektywnych wskazań uniemożliwiających przeprowadzenie egzaminu 

w dotychczasowej formie. 

9. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się 

egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z plastyki, muzyki 

i wychowania fizycznego oraz z dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

przeprowadza, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, komisja, w której skład 

wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 przeprowadza,  

z uwzględnieniem przepisów szczególnych, komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

12. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego   

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny 



dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego 

jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia  

z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela 

danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu 

 z dyrektorem tej szkoły. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem o którym mowa w ust. 4 pkt 1 oraz jego 

rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych,  z których uczeń może przystąpić do egzaminów 

klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

14. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów  

- rodzice ucznia. 

15. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. W wypadku egzaminu z użyciem form elektronicznych inne załączniki 

dopuszczone przez Ministerstwo/ określone w odrębnych przepisach w postaci skanów 

i/lub wydruków. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

17. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

trybu odwoławczego, o którym mowa w niniejszym statucie. 

18. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie roczne negatywne 

oceny klasyfikacyjne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

19. Forma elektroniczna egzaminu wymaga sprawnego łącza internetowego, sprzętu 

komputerowego, oraz oprogramowania umożliwiającego wizję i fonię w czasie 

rzeczywistym, w którym uczeń będzie odbywał egzamin. 

20. Szczegółowe warunki organizacji elektronicznej formy egzaminu określa dyrektor                    

w ramach szczegółowej procedury udostępnionej uczniowi i jego rodzicom min. 3 dni 

przed terminem egzaminu. 

21. Prośbę o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) należy złożyć na piśmie.                       

W wyjątkowej sytuacji wynikającej ze zmian w  organizacji pracy szkoły i obiektywnych 

wskazań uniemożliwiających przeprowadzenie egzaminu w dotychczasowej formie, 

dopuszcza się formę złożenia pisma w formie elektronicznej- podpisany skan dokumentu 

przesłanego do Dyrektora Szkoły na adres poczty elektronicznej szkoły sp_9@interia.pl 

najpóźniej w dzień poprzedzający rozpoczęcie klasyfikacyjnego, rocznego posiedzenia 

Rady Pedagogicznej. 

 

Egzamin poprawkowy 
§ 17. 

1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną 

ocenę klasyfikacyjną z: 

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego 

- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy, na ogólnych zasadach dotyczących oceniania 

wewnątrzszkolnego, przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  
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3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i ich 

rodziców, w szczególności poprzez przesłanie informacji do rodziców ucznia za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. Najpóźniej w ostatnim dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

uczeń otrzymuje zakres wymagań i zagadnienia, które będzie obejmował egzamin 

poprawkowy.   

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku 

plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. W sytuacji okresowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły, w wyjątkowych sytuacjach, egzamin przeprowadza się za pomocą 

technologii informacyjno-komunikacyjnej w formie zdalnej, dopuszczonej przez 

Ministerstwo, określonej w odrębnych przepisach lub w przypadku braku takich przepisów 

w formie i zasadach zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły. 

6. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 

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

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzła informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego, a w wypadku egzaminu z użyciem form elektronicznych – TIK, inne 

załączniki dopuszczone przez Ministerstwo/ określone w odrębnych przepisach lub w 

przypadku braku takich wytycznych skany podpisanych pism, wydruki, oraz inne 

dokumenty w postaci nagrania na nośniku pamięci zgodnie z zasadami zatwierdzonymi 

przez Dyrektora Szkoły. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

10. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna 

z zastrzeżeniem trybu odwoławczego, o którym mowa w niniejszym statucie. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę.  

12. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo 

zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod 

warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 



 

Tryb odwoławczy  
§ 18. 

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, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku 

egzaminu poprawkowego, termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od 

dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

4. 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; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny.  

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. W przypadku wniesienia zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, ocena ustalona przez 

komisję, o której mowa w ust. 4, jest ostateczna. 

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

mowa w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 

przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku plastyki, muzyki, techniki, 

informatyki, i wychowania fizycznego sprawdzian ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

10. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin 

sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

11. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

12. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 11 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 



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

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

13. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

14. Komisja, o której mowa w ust. 4 pkt 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest 

ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

15. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający  

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

16. Do protokołu, o którym mowa w ust. 15, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego. 

17. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

18. Protokoły, o których mowa w ust. 15 i 17, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.  

19. Na wniosek rodziców ucznia dokumentacja dotyczącą egzaminu poprawkowego 

udostępniona jest do wglądu na terenie szkoły a w sytuacji czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły dopuszcza się za zgodą i na zasadach określonych przez 

dyrektora szkoły, zastosowanie w tym celu komunikacji zdalnej z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnej. 

 

Promowanie uczniów  
§ 19. 

1. Uczeń klasy I-III 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, 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 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. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki: 

1) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym; 

2) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym,  

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Dla ucznia, któremu wydłużono etap kształcenia, nauczyciele zobowiązani są 

przygotować program edukacyjny na wydłużony rok szkolny, w oparciu o obowiązującą 

podstawę programową i plany nauczania, uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe 

ucznia. 

6. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne 

oceny klasyfikacyjne. 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

 

Ukończenie szkoły 

§ 20. 

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej 

lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 

2. Uczeń szkoły, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią 

klasę. 

3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

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

średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

5. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,  

o której mowa w ust. 3, 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. 

6. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w 

wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 

końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 

 

Świadectwa szkolne 
§ 21. 



1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły są wydawane na 

podstawie odrębnych przepisów. 

2. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, 

zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. 

3. Począwszy od klasy IV, uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej  

z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie 

promocji z wyróżnieniem. 

4. Uczeń, który ukończył szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

5. Uczeń, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły 

potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem. 

 

Egzamin przeprowadzony w ostatnim  roku  nauki w  szkole  

podstawowej  
§ 22 

1. W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

2. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie  

w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII: 

1) W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.: 

a) języka polskiego; 

b) matematyki; 

c) języka obcego nowożytnego. 

2) Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.: 

a) języka polskiego; 

b) matematyki; 

c) języka obcego nowożytnego; 

d) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, 

fizyka, geografia lub historia. 

3) Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu, aby ukończyć szkołę. 

4. Egzamin jest przeprowadzany w  terminie:  

1) głównym w kwietniu; 

2) dodatkowym  w czerwcu. 

5. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu 

w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych. 

6. W każdym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty przebiega według stałego kalendarza 

określonego w aktach prawnych. 

7. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

8. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

1) pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut; 

2) drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut; 

3) trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również 

egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut. 

9. W każdym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty przebiega według stałego kalendarza 

określonego w aktach prawnych. 

10. Egzamin z każdego przedmiotu przeprowadza zespół nadzorujący. 



11. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, 

jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. 

12. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie  

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

13. Dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty przysługuje 

na podstawie stosownych dokumentów uczniom ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym: 

1) uczniom niepełnosprawnym; 

2) niedostosowanym społecznie; 

3) zagrożonym niedostosowaniem społecznym; 

4) oraz uczniom niebędącym obywatelami polskim. 

14. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel do 30 września informuje 

rodziców o możliwych i sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty. 

15. Dyrektor szkoły nie później niż do 20 listopada przekazuje rodzicom ucznia na piśmie 

informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi 

przez radę pedagogiczną. 

16. Do 30 września rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej 

deklaracji: 

1) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu; 

2) (od 2022 r.) wskazującej przedmiot do wyboru, z którego uczeń przystąpi do 

egzaminu; 

3)  informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. 

również do egzaminu z przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym. 

17. Do 15 października rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie 

zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był 

złożony wcześniej. 

18. Szczegółowy tryb egzaminy ósmoklasisty na bieżący rok szkolny jest zgodny z:  

1) komunikatem o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; 

2) komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie 

szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty. 

 

 

 

 

 


