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§ 6 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

 

I OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia 

b) 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 

wymagań określonych w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 

 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 

 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 

postępach w tym zakresie; 

- udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

- udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania rozwoju; 

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

- dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

 

5. Nauczyciele na początku roku szkolnego (na pierwszych zajęciach) informują uczniów o 

wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

oraz o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

 

6. Zasady oceniania (wyciąg ze statutu) są wywieszone w widocznym miejscu w szkole (na 

tablicy ogłoszeń obok pokoju nauczycielskiego) oraz są dostępne w bibliotece szkolnej.  

Przedmiotowe systemy oceniania są zamieszczone w widocznym miejscu w gabinetach 

lekcyjnych oraz są dostępne w bibliotece szkolnej. 
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II. KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej. 

 

2. Klasyfikacja śródroczna odbywa się na zakończenie I semestru nauki tj. do dnia 31 

stycznia każdego roku. 

 

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych  ucznia z zajęć edukacyjnych oraz ustaleniu  śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania. 

 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

 

5. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI 

stosowana jest następująca skala ocen: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), 

dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (1). 

 

6. W klasach I-III ustala się jedną śródroczną i roczną ocenę opisową z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, za wyjątkiem religii i etyki, gdzie jest stosowana 

sześciostopniowa skala ocen. 

 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, 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. 

 

8. Terminy ustalania oceny śródrocznej: 

a) Poinformowanie uczniów o propozycjach przewidywanych śródrocznych ocen z 

zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej ocenie z zachowania – na dwa tygodnie 

przed radą klasyfikacyjną; 

b) Wpisanie propozycji przewidywanych ocen do dziennika elektronicznego - na dwa 

tygodnie  przed radą klasyfikacyjną; 

c) Poinformowanie rodziców (opiekunów prawnych) o propozycjach 

przewidywanych śródrocznych ocen z zajęć edukacyjnych oraz oceny z 

zachowania – na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną poprzez dziennik 

elektroniczny; 

d) Wystawienie ostatecznej śródrocznej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania – 

na 3 dni przed radą klasyfikacyjną. 

e) Śródroczna rada klasyfikacyjna odbywa się w ostatni czwartek przed feriami lub 

(jeśli termin ferii wypada po 1 lutym) w ostatni czwartek przed końcem I 

semestru. 



3 

 

 

9. Terminy ustalania oceny rocznej: 

a) Poinformowanie uczniów o przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach 

z zajęć edukacyjnych oraz nagannej i nieodpowiedniej ocenie z zachowania – na 

miesiąc przed radą klasyfikacyjną podczas zajęć edukacyjnych; 

b) Wpisanie propozycji przewidywanych ocen niedostatecznych, nieodpowiednich i 

nagannych do dziennika elektronicznego - na miesiąc przed radą klasyfikacyjną; 

c) Poinformowanie rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych rocznych 

ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannych i 

nieodpowiednich ocenach z zachowania – na miesiąc przed radą klasyfikacyjną 

podczas konsultacji lub zebrania  z rodzicami oraz poprzez dziennik elektroniczny. 

W przypadku nieobecności rodzica na konsultacjach lub zebraniu wychowawca 

przekazuje informacje o przewidywanych ocenach osobiście, telefonicznie, 

listownie, przesyłając wiadomość poprzez dziennik elektroniczny lub poprzez 

dokonanie wpisu w dzienniczku ucznia albo w zeszycie przedmiotowym. 

d) Ustalenie propozycji ocen rocznych pozytywnych i oceny z zachowania oraz 

wpisanie propozycji do dziennika elektronicznego – na dwa tygodnie przed radą 

klasyfikacyjną; 

e) Poinformowanie uczniów o przewidywanych pozytywnych rocznych ocenach z 

zajęć edukacyjnych oraz ocenie z zachowania – na dwa tygodnie przed radą 

klasyfikacyjną podczas zajęć edukacyjnych; 

f) Poinformowanie rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych 

pozytywnych śródrocznych i rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenach 

z zachowania – na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną poprzez dziennik 

elektroniczny oraz na ostatnim przed klasyfikacją zebraniu z rodzicami  - zgodnie 

z terminarzem zebrań z rodzicami; 

g) Wystawienie ostatecznej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania – na 3 

dni przed radą klasyfikacyjną. 

h) Rada klasyfikacyjna odbywa się w przedostatni czwartek przed zakończeniem 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 

10. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 

ocenę z zajęć edukacyjnych jest zobowiązany do uzasadnienia jej w sposób ustny lub 

na wyraźną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) w sposób pisemny. W 

uzasadnieniu należy odnieść się do wymagań programowych oraz wkładu pracy 

ucznia. 

 

 

 

III OCENIANIE BIEŻĄCE W KLASACH I-III 

 

1. W ocenianiu bieżącym nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie 

informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien 
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się uczyć. Informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia - ocena koleżeńska 

lub być wynikiem samooceny. 

 

2. Ocena bieżąca pisemna może mieć formę krótkiej recenzji pisemnej (komentarza 

dotyczącego postępów ucznia w odniesieniu do kryteriów sukcesu), pieczątki, 

naklejki, z tym, że naklejkę lub pieczątkę uczeń otrzymuje w nagrodę za wykonaną 

pracę. 

 

3. Każdy nauczyciel monitoruje postępy uczniów w postaci portfolio prowadzonego dla 

każdego ucznia. Portfolio jest to zeszyt A4, do którego nauczyciel wkleja pisemne 

prace ucznia opatrzone komentarzem. Portfolio jest udostępniane rodzicom podczas 

zebrań i konsultacji. 

 

4. Ocena bieżąca, semestralna i roczna z religii i etyki jest wyrażona w 

sześciostopniowej skali (6-celujacy, 5-bardzo dobry, 4-dobry, 3-dostateczny,  2–

dopuszczający, 1–niedostateczny). 

 

5. Szczegółowe zasady oceniania w edukacji wczesnoszkolnej znajdują się w 

przedmiotowym systemie oceniania. 

 

 

 

IV OCENIANIE BIEŻĄCE W KLASACH IV-VI 

 

1. W ocenianiu bieżącym nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie 

informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien 

się uczyć. Informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia - ocena koleżeńska 

lub być wynikiem samooceny. 

 

2. W ocenianiu uczniów brane są pod uwagę: 

a) praca - podejmowanie i wykonywania zadań (wkład pracy ucznia), 

b) jakość pracy - umiejętności i sprawności ogólne oraz przedmiotowe (poziom ich 

opanowania wg ustalonych wymagań 

 

3. Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia: 

a) prace pisemne w klasie: 

- praca klasowa / sprawdzian – według specyfiki przedmiotu; polega na kontroli 

wiedzy i umiejętności uczniów w formie poleceń dotyczących znacznej partii 

materiału, kilku działów lub jednego działu; zapowiedziana co najmniej z 

tygodniowym wyprzedzeniem; poprzedzona wpisem do dziennika, 

- kartkówka – polega na kontroli wiedzy i umiejętności uczniów w formie poleceń 

dotyczących od jednego do trzech ostatnich tematów; bez zapowiedzi, czas trwania 

do 15 minut; 



5 

 

b) odpowiedź ustna 

c) praca na lekcji indywidualna i grupowa 

d) prace domowe i zadania dodatkowe 

e) prowadzenie zeszytów, ćwiczeń, dokumentacji pracy ucznia. 

 

4. W ocenianiu ucznia stosuje się oznaczenia: 

b) sześciostopniową skalę ocen (6-celujacy, 5-bardzo dobry, 4-dobry, 3-dostateczny,  

2–dopuszczający, 1–niedostateczny) 

c) znaki: „+” i „ – ‘’ , które mogą dotyczyć: 

-  oceny bieżącej i proponowanej semestralnej - wówczas stoją przed danym 

stopniem, 

-  występują samodzielnie – oznaczając doraźne osiągnięcia uczniów - trzy plusy 

uzyskane w danej sprawności dają cząstkową ocenę bardzo dobra, trzy minusy 

ocenę niedostateczną (z zastrzeżeniem pkt. 14). 

 

5. Nauczyciel oceniając prace pisemne ucznia może wystawiać ocenę sumującą lub 

kształtującą. Nauczyciel ustala z uczniami, które prace będą oceniane kształtująco. W 

takim przypadku nauczyciel umieszcza pod pracą komentarz w odniesieniu do 

ustalonych kryteriów sukcesu. 

 

6. W ciągu tygodnia uczeń może mieć maksymalnie dwie prace klasowe / sprawdziany. 

W jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa / sprawdzian. 

 

7. Zmiana terminu pracy klasowej / sprawdzianu może nastąpić na prośbę uczniów  

z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu nie obowiązuje punkt 6. 

 

8. Ilość prac klasowych / sprawdzianów przeprowadzanych w ciągu semestru (roku 

szkolnego) na poszczególnych zajęciach edukacyjnych wynika z zasad przyjętych  

w  przedmiotowych systemach oceniania.  

 

9. Prace klasowe / sprawdziany muszą być sprawdzone w ciągu dwóch tygodni, a 

kartkówki w ciągu jednego tygodnia. 

 

10. Uczeń nieobecny na pracy klasowej/ sprawdzianie ma obowiązek napisać ją / go w 

terminie ustalonym przez nauczyciela zgodnie z przedmiotowymi systemami 

oceniania.   

 

11. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej / sprawdzianu. Poprawa może być 

dokonana tylko raz. O jej terminie i formie decyduje nauczyciel. Brana jest pod uwagę 

ocena poprawiona, jednakże ocena wystawiona jako pierwsza jest widoczna w 

dzienniku. 
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12. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi do wglądu na 

lekcji przy oddawaniu prac lub w innym wyznaczonym przez nauczyciela terminie 

(np. podczas konsultacji). 

 

13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane do wglądu rodzicom na 

ich życzenie podczas konsultacji i zebrań. 

 

14. Uczeń ma prawo trzy razy w ciągu semestru zgłosić na początku lekcji 

nieprzygotowanie lub brak pracy domowej (oprócz przedmiotów, które są raz w 

tygodniu). Odnotowane to będzie w dzienniku trzema minusami, ale bez konsekwencji 

dla ucznia. Każde następne nieprzygotowanie lub brak pracy domowej powoduje 

otrzymanie oceny niedostatecznej. Zatajenie braku pracy domowej skutkuje 

wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika. Trzy oceny niedostateczne za brak 

zadań domowych obligują nauczyciela do udokumentowanych działań zaradczych 

(np. zgłoszenia do pedagoga, kontakt z rodzicem odnotowany w dzienniku, pisemne 

wezwanie itp.). Ocena niedostateczna, która będzie wynikiem trzykrotnego 

nieprzygotowania może być poprawiona przez ucznia, w terminie i wg zasad 

ustalonych przez nauczyciela.  

 

15. Najważniejsze są oceny z prac klasowych / sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi. 

 

16. Uczniowie nagradzani są za udział w konkursach i zawodach według zasad ustalonych 

przez komisje przedmiotowe. 

 

17. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

 

18. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów znajdują się w 

przedmiotowych systemach oceniania. 

 

19. Wymagania edukacyjne odpowiadające poszczególnym stopniom ( celujący, bardzo 

dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający ): 

 

a) Wymagania wykraczające ( W ) na stopień celujący. 

Wymagania obejmują treści: 

- znacznie wykraczające poza program nauczania, 

- stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, 

- wynikające z indywidualnych zainteresowań, 

- zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych. 

 

b) Wymagania dopełniające ( D ) na stopień bardzo dobry. 

Wymagania obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania: 

- trudne do opanowania, twórcze, złożone, 

- wymagające korzystania z różnych źródeł wiedzy, 

- stymulujące rozwój ucznia, 

- umożliwiające rozwiązywanie problemów, 
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- pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, 

- pełne opanowanie programu. 

 

c) Wymagania rozszerzające ( R ) na stopień dobry. 

Wymagania obejmują elementy treści: 

- istotne w strukturze przedmiotu, 

- bardziej złożone, mniej przystępne, są rozwinięciem treści podstawowych, 

- przydatne, ale nie niezbędne w opanowywaniu treści, zaliczone do osiągnięć 

podstawowych, 

- użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, 

-o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, 

- wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według 

wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika, 

- wspierające treści będące istota programu. 

 

d) Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną. 

Wymagania obejmują elementy treści: 

- najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, 

- łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, 

- o niewielkim stopniu złożoności, a wiec przystępne, 

- często powtarzające się w programie nauczania, 

- dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

- określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym osiągnięć 

zawartych w podstawach programowych, 

-głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości. 

 

e) Wymagania konieczne ( K ) na ocenę dopuszczającą. 

Wymagania obejmują egzekwowane z pomocą nauczyciela, te elementy treści 

nauczania, które są: 

- niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, 

- potrzebne w życiu. 

-wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych 

w podstawach programowych, a także na nieopanowanie w znacznym stopniu 

wiadomości i umiejętności podstawowych. 

 

f) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań koniecznych. 

 

 

V OCENA ZACHOWANIA 

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia  respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w 

statucie szkoły i frekwencji. 
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2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz na podstawie samooceny 

ucznia. Wychowawca może zasięgnąć także opinii innych pracowników szkoły i uczniów 

innych klas. 

 

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

zachowania. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych. 

 

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c. dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d. dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

f. godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

g. okazywanie szacunku innym osobom, 

h. zaangażowanie w życie szkoły i pracę nad własnym rozwojem 

 

7. Roczną /śródroczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się według następującej skali: 

wzorowe, 

bardzo dobre, 

dobre, 

poprawne, 

nieodpowiednie, 

naganne. 

 

8. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  

zachowania są ocenami opisowymi. 

 

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
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10. Punktem wyjścia w ustalaniu oceny zachowania jest  ocena dobra. 

 

11. Ustalona przez wychowawcę śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna. 

 

12. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę z 

zachowania jest zobowiązany do uzasadnienia jej w sposób ustny lub na wyraźną prośbę 

rodziców (prawnych opiekunów) w sposób pisemny. 

 

13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 

być zgłoszone w terminie 2 dni od dnia  zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

 

14. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 

 

15. W skład komisji wchodzą: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne kierownicze 

stanowisko – jako przewodniczący komisji, 

b. wychowawca klasy, 

c. wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

d. pedagog, 

e. psycholog, 

f. przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g. przedstawiciel rady rodziców. 

 

16. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. 

 

17. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a. skład komisji, 

b. termin posiedzenia komisji, 

c. wynik głosowania, 

d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem, 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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18. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

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

najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem. 

 

19. Uczeń, który na poziomie klas ma najwyższą frekwencję zostaje wyróżniony na koniec 

roku przez dyrektora szkoły.   

 

20. KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA 

 

a. OCENĘ  WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe kryteria: 

- wypełnia wszystkie obowiązki określone w statucie szkoły i innych przepisach 

szkolnych,  jest wzorem dla innych, 

- aktywnie uczestniczy w lekcjach, jest zawsze przygotowany do zajęć (nosi 

niezbędne przybory szkolne, identyfikator, strój do wych.fiz.), wykonuje zawsze 

polecenia nauczycieli, 

- wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, jest taktowny, życzliwie nastawiony do 

otoczenia, z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły i innych 

osób,  prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez 

szkołę i poza nią,  

- dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, 

- jest koleżeński i życzliwy wobec innych (z  własnej inicjatywy pomaga kolegom 

np. w nauce, uzupełnianiu zaległości), 

- jest wrażliwy na potrzeby osób niepełnosprawnych, 

- jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości, 

- jest uczciwy i prawdomówny, 

- jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska, aktywnie uczestniczy 

w życiu szkoły 

- reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, projektach 

akcjach,  

- wzorowo pełni dyżury, sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, 

- wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów, 

- troszczy się o swój estetyczny wygląd: przestrzega zasad higieny osobistej, do 

szkoły nosi estetyczny, stosowny i schludny ubiór, obuwie zmienne, na 

uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym, 

- dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie zażywa środków 

odurzających, propaguje zdrowy styl życia, 

- bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i 

nieobecności, (nieobecności usprawiedliwiane są w ciągu tygodnia) 

- przeciwdziała przemocy, reaguje na przejawy zła, 

- nie ma uwag negatywnych, 

 

b. ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 
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- wypełnia obowiązki określone w statucie szkoły i innych przepisach szkolnych,  

- chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, bardzo dobrze 

wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

- systematycznie uczęszcza do szkoły, aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykonuje 

nauczycieli, jest przygotowany dolekcji (np. nosi przybory szkolne, identyfikator,) 

- troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek otoczenia, 

- dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, wobec dorosłych i kolegów 

nie używa wulgarnego słownictwa, 

- prezentuje wysoki poziom kultury osobistej, jest taktowny, z szacunkiem odnosi 

się do nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób,  prezentuje taką postawę na 

wszystkich zajęciach organizowanych przez   szkołę i poza nią,  

- jest koleżeński i uczynny, chętnie pomaga innym, 

-  jest wrażliwy na potrzeby  osób niepełnosprawnych  

- dba o swój estetyczny wygląd: przestrzega zasad higieny osobistej, do szkoły nosi 

estetyczny, stosowny i schludny ubiór, obuwie zmienne na uroczystości szkolne 

przychodzi w stroju galowym, 

- dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom, 

- jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii, 

- bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

- uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności, 

(nieobecności usprawiedliwiane są w ciągu tygodnia) 

- wykazuje się uczciwością i prawdomównością, stara się reagować na przejawy zła, 

- nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania, 

 

c. ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

- przestrzega regulaminu szkolnego, 

- bierze udział w życiu klasy i szkoły, 

- dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia (może mieć maksymalnie 7 godzin 

nieusprawiedliwionych w semestrze) i przygotowuje się do nich, nosi 

identyfikator, obuwie zmienne 

- może mieć co najwyżej trzy nieusprawiedliwione spóźnienia w semestrze 

- zachowuje się kulturalnie, jego zachowanie nie przeszkadza w pracy 

nauczycielom, kolegom i innym pracownikom szkoły, zwracane mu uwagi 

odnoszą pozytywny skutek, 

- szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek, 

- dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, 

nie używa wulgarnego słownictwa, 

- jest koleżeński i życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych i 

niepełnosprawnych, 

- dba o swój estetyczny wygląd: przestrzega zasad higieny osobistej, 

- do szkoły ubiera się schludnie  i skromnie, nosi obuwie zmienne, na uroczystości 

szkolne przychodzi w stroju galowym, 

- dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom, 
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- jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości, 

- przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

 

d.  Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który: 

- na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły (zdarzają mu się 

drobne uchybienia), 

- uczestniczy w życiu szkoły i klasy, 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia, jest przygotowany do lekcji, może mieć 

maksymalnie 14 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze 

- stara się nie spóźniać na lekcje, ma nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych 

spóźnień w ciągu semestru,  

- nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego  

zachowania się podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych, 

- poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów, 

- na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac, 

- przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega 

nałogom, 

- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią, 

- szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia własności 

szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje 

szkodę, 

- nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie młodszymi i 

słabszymi, 

- stara się unikać kłótni i konfliktów, 

- wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem, 

pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły, 

- stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą), 

- stara się być tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości i religii, 

 

e. ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który 

- często łamie zasady regulaminu szkolnego, 

- lekceważy obowiązki szkolne (nie wykonuje poleceń nauczycieli, często jest 

nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć), - 

nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły, 

- ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym 

łamaniu obowiązujących norm i zasad, 

- nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu (brak stroju galowego 

podczas uroczystości), nie nosi identyfikatora, obuwia zmiennego, 

- nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale, 

- nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów, 

- nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, personelu 

szkoły i kolegów, używa wulgarnych słów, jest arogancki i agresywny  

- swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych (przynosi do szkoły 

niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od  
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grupy, na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu 

swojemu i innych), 

- bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje, 

- stosuje cyberprzemoc 

- ulega nałogom, 

- często spóźnia się na lekcje, ma powyżej 14 nieusprawiedliwionych godzin 

lekcyjnych w semestrze.  

 

f. ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który: 

- nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych  przez szkołę środków zaradczych, 

- nie przestrzega zasad regulaminu szkolnego, 

- nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

- swoim zachowaniem: uniemożliwia prowadzenie lekcji, daje zły przykład 

rówieśnikom, wpływa na nich demoralizująco, zagraża bezpieczeństwu własnemu 

i innych 

- prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuścił się kradzieży, 

- znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, 

zastraszanie, 

- rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku  

naprawienia szkody, 

- wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest arogancki, wulgarny i 

agresywny 

- ulega nałogom (pali papierosy lub pije alkohol albo stosuje środki odurzające lub 

je rozprowadza, 

- wagaruje, bardzo często spóźnia się na zajęcia, w semestrze opuścił ponad 25 

godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, 

- nie dba o honor i dobre imię szkoły, zniesławia  placówkę  w środowisku 

szkolnym i lokalnym, wpisuje obrażające informacje o innych osobach i szkole w 

Internecie, 

- stosuje cyberprzemoc  

- otrzymuje liczne uwagi negatywne 

 

 

 

VI SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O EFEKTACH PRACY DZIECI 

 

1. Kontakty bezpośrednie (zebrania ogólnoszkolne, zebrania klasowe, konsultacje, rozmowy 

indywidualne ). 

 

2. Kontakty pośrednie (rozmowa telefoniczna, korespondencja listowna, przesyłanie 

wiadomości poprzez dziennik elektroniczny), kontakty za pośrednictwem pedagogów 

szkolnych,  adnotacje w dzienniczku uczniowskim i w zeszycie przedmiotowym. 
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3. W procesie informowania rodziców o postępach ich dzieci nauczyciel omawia efekty pracy 

ucznia i podaje informacje dotyczące tego, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy 

oraz jak dalej powinien się uczyć. 

 

 

 

VII WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ 

(SEMESTRALNEJ) OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH  

I DODATKOWYCH   ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  ORAZ ROCZNEJ OCENY  

Z ZACHOWANIA 

 

1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych tylko o jeden stopień. 

 

2. Warunkiem ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 75% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i 

prac pisemnych; 

4) uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych 

(wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen 

niedostatecznych;  

5) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy. 

 

3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny rocznej do celującej tylko w przypadku, 

gdy na koniec I półrocza uzyskał ocenę celującą lub bardzo dobrą, oraz osiągał sukcesy w 

konkursach międzyszkolnych, zawodach czy innych działaniach dodatkowych 

specyficznych dla danego przedmiotu. 

 

4. Wyższą od przewidywanej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

uczeń może uzyskać po uzupełnieniu wiadomości i umiejętności określonych na daną 

ocenę przez nauczyciela w przedmiotowych zasadach oceniania. 

 

5. Jeżeli w odczuciu ucznia lub jego rodzica roczna ocena zachowania została zaniżona, 

rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 

a)  rozmowy wyjaśniającej z wychowawcą klasy najpóźniej do 5 dni roboczych przed 

radą pedagogiczną klasyfikacyjną, w czasie której informuje on rodzica, na podstawie 

jakich przesłanek zdecydował o ocenie zachowania ucznia, udostępniając rodzicowi 

wgląd w dokumentację świadczącą o zachowaniu jego dziecka; 

b)  jeśli rozmowa z wychowawcą nie rozwieje wątpliwości rodzica, ma on prawo do 

wniesienia natychmiastowego pisemnego odwołania od proponowanej oceny do 

dyrektora szkoły (najpóźniej do 3 dni przed radą klasyfikacyjną). 
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6. Dyrektor powołuje zespół w składzie: 

a)      dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako jego przewodniczący 

b)      pedagog 

c)      wychowawca 

d)     dwóch  innych nauczycieli uczący danego ucznia 

 

7. Zespół  ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

zespołu. 

 

8. Z prac zespołu sporządza się protokół zawierający: 

a) skład zespołu, 

b) termin posiedzenia zespołu, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 

9. Ocenę ustaloną przez zespół zatwierdza rada pedagogiczna na swoim klasyfikacyjnym 

posiedzeniu. 

 
VIII ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO, 

POPRAWKOWEGO ORAZ SPRAWDZIANU WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI 

UCZNIA 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na  zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w każdym semestrze, za który przeprowadzana 

jest klasyfikacja.  

 

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

 

3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, przy czym 

egzamin klasyfikacyjny z takich przedmiotów jak: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, 

zajęcia komputerowe, informatyka i wychowanie fizyczne powinien mieć formę przede 

wszystkim zadań praktycznych. 

 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

a) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

b) nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć 

Podczas egzaminu mogą być obecni jako obserwatorzy rodzice ucznia. 
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5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się nie później niż w dniu poprzedzającym 

zakończenie zajęć dydaktycznych. Termin ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z 

uczniem i jego rodzicami. 

 

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który stanowi 

załącznik do arkusza ocen. 

 

6. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  jest ostateczna, z wyjątkiem oceny 

niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

8. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego. 

 

9. Egzamin poprawkowy z takich przedmiotów jak: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, 

zajęcia komputerowe, informatyka i wychowanie fizyczne powinien mieć formę przede 

wszystkim zadań praktycznych. 

 

10. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w 

ostatnim tygodniu ferii letnich. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 

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

programowo wyższej. 

 

12. Z podaniem o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności występuje 

uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), jeśli uznają, że roczna ocena z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalenia tej oceny. Sprawdzian wiadomości i umiejętności może dotyczyć poprawy tylko 

ocen pozytywnych. 

 

14. Podanie w sprawie sprawdzianu należy kierować do dyrektora szkoły i złożyć w 

sekretariacie w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-  wychowawczych. 

Podanie powinno zawierać szczegółowo sformułowane zastrzeżenia dotyczące trybu 

ustalenia oceny oraz ocenę, o którą ubiega się uczeń – nie wyższą niż o jeden stopień. 

 

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

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

oraz ustala roczną ocenę z danych zajęć edukacyjnych. 
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16. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko  

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 

17. Sprawdzian przeprowadza się w ciągu 5 dni od dnia złożenia zastrzeżeń. Termin 

sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

 

 

18. Ustalona przez komisję po przeprowadzeniu sprawdzianu roczna ocena z zajęć 

edukacyjnych nie może być niższa ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna. 

 

19. Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy oraz sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia składają się z dwóch części– części pisemnej i części ustnej, a w 

przypadku plastyki, muzyki, zajęć technicznych, komputerowych oraz wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

20. Nauczyciel uczący przedmiotu, którego dotyczy egzamin lub sprawdzian, opracowuje 

pytania o odpowiednim stopniu trudności. 

 

21. Opracowane pytania należy złożyć u Przewodniczącego komisji z takim wyprzedzeniem, 

by mógł on zapoznać się z ich treścią przed rozpoczęciem sprawdzianu. 

 

22. Egzamin i sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia trwają najwyżej 90 minut przy 

czym część pisemna powinna trwać maksymalnie 60 minut.  

 

23. W części pisemnej uczeń wykonuje polecenia z przygotowanego zestawu. Odpowiedzi 

udzielane są na opieczętowanym papierze kancelaryjnym.     

 

24. Część ustna odbywa się, gdy: 

a) umiejętności ucznia zaprezentowane w części pisemnej są niewystarczające do 

podwyższenia oceny oraz 

b) uczeń udzielił minimum 50% poprawnych odpowiedzi w części pisemnej. 

 

25. Komisja podejmuje decyzję o podwyższeniu oceny, jeżeli wiadomości i umiejętności 

ucznia zaprezentowane w części pisemnej  i ustnej spełniają kryteria oceny, której 

dotyczył sprawdzian lub egzamin poprawkowy. W przeciwnym wypadku zostaje 

utrzymana dotychczasowa ocena. 

 

26. W przypadku różnicy zdań, co do podwyższenia lub utrzymania oceny dopuszcza się 

głosowanie członków komisji. Fakt ten należy odnotować w protokole.       
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27. Przebieg sprawdzianu i egzaminu jest protokołowany.  

 

28. Protokół zawiera: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) polecenia (zadania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

 

29. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustalonych 

odpowiedziach ucznia. 

 

30. Protokół wraz z pracą ucznia stanowią załącznik do arkusza ocen. 

 

31. Uczeń, który z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, ustalonym 

przez dyrektora szkoły 

 

 

 

IX EWALUACJA SYSTEMU OCENIANIA 

 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania w SP nr 113 podlega ciągłej ewaluacji. Analizowana 

jest jego efektywność, założenia i skuteczność. 

2. W procesie ewaluacji uczestniczą: 

d) uczniowie (dyskusje na godzinach wychowawczych, na zebraniach samorządu 

uczniowskiego), 

e) nauczyciele (podczas rady pedagogicznej, zebrań komisji przedmiotowych i zespołu 

wychowawczego oraz dyskusji indywidualnych ). 

4. Po każdym skończonym roku szkolnym system oceniania podlega weryfikacji. 

5. Zmiany wewnątrzszkolnego systemu oceniania dokonuje rada pedagogiczna. 

 

 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, zastrzeżeń 

dotyczących wystawienia oceny niezgodnie z przepisami oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania jest udostępniania do wglądu rodzicowi i uczniowi na ich pisemny 

wniosek przez wychowawcę klasy lub nauczyciela danego przedmiotu w terminie 

indywidualnie ustalonym z rodzicem lub uczniem. 

2. Szczegółowe zasady oceniania poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są w 

przedmiotowych zasadach oceniania. 

3. Szkoła prowadzi dokumentację w sposób określony w przepisach prawa. 

4. Od 01.09.2010 dzienniki lekcyjne w klasach IV-VI prowadzone są w postaci dziennika 

elektronicznego. Zasady prowadzenia tego dziennika regulują „Procedury prowadzenia 
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elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania”, które stanowią załącznik do Statutu 

szkoły. 

 

 

 

 


