
Rozdział VI 

                                       Warunki i sposób oceniania  wewnątrzszkolnego  uczniów 

§ 1 

1. Ocenianiu w Szkole podlegają: 

1)  osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2)  zachowanie ucznia; 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej 

w odrębnych przepisach i realizowanych w Szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm społecznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w niniejszym Statucie. 

4. Ocena ucznia jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 

ustalone przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.  

§ 2 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie; 

2. Udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

1) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach  

i  trudnościach w nauce i  zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

5) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.  

§ 3 

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

artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  a 



w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność i aktywność ucznia na  

zajęciach. 

2.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii  wydanej przez lekarza na czas 

określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie 

oceny śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 

,,zwolniony’’. 

4. Oceny bieżące i śródroczne, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali, używając 

następujących skrótów literowych:  

1) stopień celujący - 6-  cel; 

2) stopień bardzo dobry - 5  - bdb; 

3) stopień dobry - 4 - db; 

4) stopień dostateczny - 3  - dst; 

5) stopień dopuszczający - 2-  dop; 

6) stopień niedostateczny - 1 -  ndst. 

5. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przy ocenach cząstkowych lub jako  

informację dodatkową, określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne 

ucznia, przy ocenianiu można stosować również zapis typu: ,,np’’- nieprzygotowany 

i ,,bz’’- brak zadania, ,,nć’’- nie ćwiczący.  Zasady stosowania w/w znaków określają 

nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania. 

6 .Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny 

klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen 

i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie 

w pełnym brzmieniu. 

7. Nauczyciele uczący w klasach I-III prowadzą dziennik lekcyjny, w którym odnotowują 

na bieżąco osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując oznaczenia punktowe:  

1) „6” oznacza, że wiadomości ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć 

edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, 

są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność ich uzyskania; 

2)  „5” oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, a swoje 

umiejętności potrafi zastosować w różnych sytuacjach; 



3) „4” oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, 

ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia; 

4)  „3” oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości 

i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co 

może oznaczać jego problemy przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści 

kształcenia w ramach danych zajęć edukacyjnych; 

5) „2” oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane 

w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych są tak niewielkie, że 

uniemożliwiają dalsze przyswojenie materiału nauczania; większość zadań 

indywidualnych uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela; 

6)  „1” oznacza, że uczeń ma tak duże braki wiedzy i umiejętności z danego zakresu 

nauczania, iż uniemożliwia mu to bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści 

zadań edukacyjnych. 

8.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia z niepełnosprawnością 

intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

§ 4 

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – na 

podstawie opinii własnej, innych nauczycieli, klasy i ucznia, wychowawca klasy.  

2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący 

sposób:  

1) klasy I-III szkoły podstawowej:  

a) ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia w dzienniku 

lekcyjnym według ustalonej skali punktowej w §3 ust.7; 

b) ocenianie klasyfikacyjne śródroczne  w klasach I-III polega na sporządzeniu oceny 

opisowej dla każdego ucznia. Wychowawcy klas I-III mają obowiązek wręczenia 

uczniom/rodzicom oceny opisowej podczas półrocznego spotkania z rodzicami; 

c) ocenianie klasyfikacyjne roczne w klasach I-III polega na określeniu dla każdego ucznia 

oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa 

opisowego wręczanego uczniowi na zakończenie roku szkolnego. 

d) oprócz bieżącego oceniania w skali punktowej nauczyciele klas I-III stosują różnorodne 

formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza).  



2) Sposób procentowego przeliczania zadań  ocenianych punktowo na ocenę  w klasach IV 

– VIII : 

a) mniej niż 33 % poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczny; 

od 33% do 49 % poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczający; 

od 50% do 74% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczny; 

od 75% do 90% poprawnych odpowiedzi – ocena dobry; 

od 91 % do 100% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobry; 

powyżej 100% poprawnych odpowiedzi – ocena celujący. 

b) Uczeń może bez konsekwencji raz w semestrze zgłosić przed lekcją brak: przygotowania, 

zadania domowego, zeszytu, przyborów potrzebnych w toku lekcji. W celu odnotowania 

braków stosuje się skróty: 

np.- nieprzygotowanie 

bz- brak zadania 

z- zeszyt 

p-  przybory 

c)  Minimalna liczba ocen z poszczególnych przedmiotów jest uzależniona od liczby godzin 

przeznaczonych na dane zajęcia edukacyjne tygodniowo: 

− 1 godzina tygodniowo - 4 oceny 

− 2 godziny tygodniowo - 5 ocen 

− 3 godziny tygodniowo - 6 ocen 

− 4 godziny tygodniowo - 7 ocen 

− 5 godzin tygodniowo - 8 ocen 

d) Uczniowie powinni otrzymać zbliżoną liczbę ocen z poszczególnych form. 

e)  W ciągu jednego tygodnia uczeń może mieć maksymalnie 3 prace klasowe w różnych 

dniach zapowiedziane z jednotygodniowym wyprzedzeniem. 

f)  Prace i sprawdziany powinny być sprawdzone przez nauczyciela w terminie dwóch 

tygodni od napisania. 

g) Uczeń nieobecny zobowiązany jest do napisania testu, zadania klasowego, sprawdzianu 

w ciągu najbliższego tygodnia. 

3) Oceny śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne, a ocenę 

z zachowania- wychowawcy klasy. 

3. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:  

1) odpowiedzi ustne; 

2) sprawdziany pisemne; 



3) praca domowa; 

4) wypracowanie; 

5) recytacja;  

6) test;  

7) referat;  

8) praca w grupach,  

9) praca samodzielna; 

10) prezentacja indywidualna i grupowa; 

11) testowanie sprawności fizycznej; 

12) zeszyt ćwiczeń; 

13) wytwory pracy własnej ucznia; 

14) praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych;  

15) zeszyt przedmiotowy; 

16) aktywność ucznia podczas zajęć; 

17) technika czytania; 

§ 5 

1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace pisemne ucznia, dokumentację egzaminu 

klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania  

udostępnia się uczniowi i jego rodzicom. 

2. Szkoła umożliwia uczniowi  i jego rodzicom wgląd do pracy pisemnej ucznia, 

dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  lub innej dokumentacji 

dotyczącej oceniania.  

3. Prace pisemnie ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  lub 

inną dokumentację dotyczącą oceniania udostępnia się uczniowi i jego rodzicom do 

wglądu wyłącznie na terenie Szkoły. 

4.  Za udostępnianie prac pisemnych szkoła nie pobiera opłat. 

5. Prace pisemne ucznia  nauczyciel  prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do 

zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. 

§ 6 

W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady: 

1) jawności kryteriów oceniania – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres 

materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

2) częstotliwości i rytmiczności oceniania – uczeń oceniany jest na bieżąco, systematycznie;  



3) różnorodności oceniania – uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego aktywności 

wynikającej ze specyfiki przedmiotu; 

4) różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane uczniowi powinny 

uwzględniać zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich 

ocen; 

5) ważenia oceny – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią 

arytmetyczną ocen cząstkowych;  

6)  jawności oceny – sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do 

wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli, ocena z pracy pisemnej jest 

opatrzona komentarzem nauczyciela. Rodzicom  ucznia  umożliwia się wgląd w pracę 

pisemną dziecka na terenie Szkoły i w obecności nauczyciela.  

§ 7 

1.  Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć. 

2. Nauczyciel przekazuje  uczniom ustnie informację  zwrotną dotyczącą mocnych i słabych 

stron  jego pracy oraz  ustalenia kierunków dalszej pracy.  

3. Informacja zwrotna dla ucznia zawiera: 

1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

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

3) wskazówki- w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę; 

4) wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej 

4. Informacja zwrotna odnosi się do kryteriów oceniania podanych uczniom przed jej 

wykonaniem. 

5. Sposób wyrażania komunikatów oceniających dostosowuje się do wieku i potencjału 

uczniów. 

§ 8 

1.  Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji 

okresowej  i rocznej: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania;  

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje 



nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania wykraczające poza przyjęty program 

nauczania; 

c) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim; 

d) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych lub 

posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia; 

2)  stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  określonych w  programie nauczania oraz 

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem 

nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w  program nauczania, ale 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej;  

b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne. 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści 

zawartych w podstawie programowej; 

b) wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te 

umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych; 

b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a)  nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki  

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu; 

b) nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

§ 9 



1. Ocenę  semestralną wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych a 

końcoworoczną jako średnią arytmetyczną ze średnich ważonych z obu semestrów. 

Ocenę semestralną oblicza się według wzoru: 

 

Średnia = ocena x waga + ocena x waga + itd. podzielone przez sumę wag 

Gdy średnia ważona wynosi: 

Poniżej  1,8 – ocena niedostateczna 

Od  1,8 do 2,6  - ocena dopuszczająca 

Od  2,7  do 3,6  - ocena  dostateczna  

Od  3,7  do 4,5  - ocena dobra   

Od  4,6  do  5,4  - ocena  bardzo dobra  

Od  5,5  do   6   -  ocena   celująca  

 

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny  końcoworocznej z przedmiotu jest 

uzyskanie  pozytywnej  oceny z każdego semestru. 

 

2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, 

zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

§ 10 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zachowania ustala się według następującej 

skali,   z następującymi skrótami literowymi: 

1) ocena wzorowa - wz; 

2) ocena bardzo dobra - bdb; 

3) ocena dobra  - db; 

4) ocena poprawna - popr; 

5) ocena nieodpowiednia- ndp; 

6) ocena  naganna- ng. 

2. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy z zastosowaniem skrótu 

literowego oceny. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, 

a także w arkuszach ocen  – słownie, w pełnym brzmieniu. 

 



§ 11 

1. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie 

wobec kolegów i innych osób. 

2. Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie; 

2) dbałość o dobre imię Szkoły; 

3) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

5) kulturalne zachowywanie się w Szkole i poza nią; 

6) okazywanie szacunku innym osobom. 

§ 12 

1. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej,  

a ponadto: 

a) dba o dobre imię Szkoły; 

b) rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowanie dodatkowych materiałów lub 

wykonanie pomocy dydaktycznych; 

c) bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych na poziomie pozaszkolnym; 

d) dba o piękno mowy ojczystej; 

e) jest osobą o wysokiej kulturze osobistej; 

f) z własnej inicjatywy i systematycznie wykonuje różne prace na rzecz środowiska; 

g) czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego; 

h) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin 

nieusprawiedliwionych; 

i)  przestrzega statut szkoły , szkolnych  przepisów i innych  zarządzeń 

j)  dba o wygląd zewnętrzny i estetykę otoczenia 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej, 

a ponadto: 

a) rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowania dodatkowych materiałów lub 

pomocy dydaktycznych; 

b) czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego;  

c) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin 

nieusprawiedliwionych; 



3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) regularnie przygotowuje się do lekcji 

b) włącza się w prace na rzecz  Szkoły i środowiska z własnej inicjatywy oraz 

bezinteresownie pomaga kolegom; 

c) jest grzeczny, aktywny i kulturalny; 

d) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, ma do 8 godzin 

nieusprawiedliwionych i spóźnień; 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) włącza się w prace społeczne wyłącznie na polecenie nauczyciela, bez wykazywania 

własnej inicjatywy; 

b) zachowuje kulturalny stosunek wobec pracowników Szkoły i kolegów; 

c) zachowuje się poprawnie na terenie Szkoły i poza nią, 

d) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, ma do 14 godzin 

nieusprawiedliwionych i spóźnień; 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i odrzuca możliwość poprawy ocen; 

b) nie przestrzega zasad dobrego wychowania; 

c) wchodzi w kolizję z prawem; 

d) dewastuje mienie społeczne i przyrodę; 

e) nie przekracza 21 godzin nieusprawiedliwionych  i spóźnień; 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnia wykroczenia ujęte w ocenie 

nieodpowiedniej, a ponadto: 

a) jest agresywny i wulgarny; 

b) ma powyżej 21 godzin nieusprawiedliwionych. i spóźnień; 

c)  bierze udział w kradzieżach, 

d) znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzenie, 

zastraszenie, 

e)  zdewastował mienie szkolne lub prywatne, 

f) wagaruje, 

g) wszczyna bójki, jest agresywny w stosunku do innych osób, 

h) pije alkohol, pali papierosy i używa narkotyków. 

7) uczeń otrzymuje ocenę naganną jeżeli spełnia  1 z powyższych kryteriów. 

 



§13 

1. W ocenianiu zachowania ucznia obowiązują następujące zasady: 

1) ocenę śródroczną i roczną  zachowania ustala wychowawca klasy  na podstawie  

- informacji własnej 

- zapisów w zeszycie uwag 

- opinii nauczycieli 

- opinii kolegów wyrażonych na forum klasy 

- spostrzeżeń innych członków społeczności szkolnej; 

2) wychowawca ma obowiązek, na początku roku szkolnego, poinformować uczniów 

i rodziców o zasadach oceniania zachowania; 

3) proponowanej oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca na ostatniej godzinie 

wychowawczej danego okresu; 

4) ocena klasyfikacyjna  zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć  

edukacyjnych;  

5) ocena  zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez ucznia  zasad 

współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonowania 

w środowisku szkolnym. 

6) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły, któremu co najmniej dwa razy z rzędu przyznano 

naganną klasyfikacyjną ocenę z zachowania. 

 

§ 14 

1. Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności: 

1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu 

nauczania; 

3) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

4) informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej 

ocenie    klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

5) stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków; 

6) systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;  



7) dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia; 

8) informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych 

uczniów; 

9) informowanie ucznia na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

o przewidywanej ocenie okresowej/rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych  oraz okresowej/rocznej  ocenie zachowania; 

10 )umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących; 

11) informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie 

rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia; 

12) uzasadnianie ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców;  

 

§ 15 

1.  Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy: 

1) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych; 

2) wnioskowanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach; 

3) regularne odrabianie prac domowych; 

4) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych 

przez nauczyciela; 

5) pisanie każdej pracy kontrolnej; 

6) aktywne uczestnictwo w zajęciach; 

7) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na 

wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce. 

§ 16 

1. Klasyfikacja śródroczna  polega na okresowym  podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz  

ustaleniu – według skali ustalonej w Statucie – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych  i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną   przeprowadza się  raz w ciągu roku szkolnego w okresie 7 dni 

poprzedzających zakończenie I okresu. 

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

określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym 



oraz  ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

zachowania według skali, o której mowa w § 3ust. 4  i § 10 ust. 1 Statutu. 

§ 17 

1. Ustala się następujące zasady  informowania rodziców: 

1) wymaganiach edukacyjnych z zajęć edukacyjnych  i zasadach oceniania zachowania 

uczniowie i rodzice informowani są na początku roku szkolnego: 

a) uczniowie -  na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, na początku roku szkolnego; 

b) rodzice – na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny; 

2) ocenach bieżących z zajęć edukacyjnych i o zachowaniu ucznia rodzice  informowani są: 

a) na spotkaniach z rodzicami, zgodnie z kalendarzem Szkoły; 

b) na spotkaniach indywidualnych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcą  

lub nauczycielem przedmiotu; 

c) pisemnie: 

(-)  notatką w Zeszycie kontaktów z rodzicami  (wymagany podpis rodziców); 

(-)  listem poleconym na 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej (tylko  

w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej z jednego lub kilku przedmiotów); 

d)  telefonicznie (w wyjątkowych sytuacjach wymagających natychmiastowego kontaktu  

z rodzicem). 

2. Informację o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych przekazuje uczniom i ich rodzicom wychowawca  klasy. 

3. Informację o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 

przekazuje uczniom i ich rodzicom  wychowawca klasy. 

4. Nauczyciel zajęć edukacyjnych oraz wychowawca klasy,  na 7 dni przed terminem 

zebrania  Rady Pedagogicznej podejmującym uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji,  

informuje ustnie ucznia  o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej i rocznej, 

z podaniem jej uzasadnienia; 

1) w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej bądź ewentualnego braku możliwości 

dokonania klasyfikacji ucznia – informacje przekazuje się na 30 dni przed terminem 

zebrania  Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji.   

5. O przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź ewentualnym braku możliwości dokonania 

klasyfikacji ucznia stosuje się następujące formy powiadamiania rodziców: 

1) wysyłanie pisma przez  Szkołę; 

2) wpis informacji do Zeszytu kontaktów z rodzicami ze zwrotnym potwierdzeniem 

przyjęcia wiadomości potwierdzonej podpisem rodzica; 



3) ustne przekazanie informacji w czasie rozmowy indywidualnej, potwierdzonej wpisem 

do dziennika. 

6. W okresie od powiadomienia, o którym mowa w ust.1, do zebrania Rady Pedagogicznej 

zatwierdzającego wyniki klasyfikacji, przewidywana ocena okresowa lub roczna może 

ulec zmianie na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu – w wyniku 

sprawdzianu pisemnego, ustnego lub praktycznego odbywającego się bez konieczności 

powoływania komisji. 

7. Ocena ustalona w sposób przewidziany w ust.5 jest ostateczna w tym trybie 

postępowania. 

 

 § 18 

1. W przypadku, gdy w wyniku klasyfikacji okresowej uczeń uzyskał ocenę niedostateczną 

z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek zaliczyć pierwsze półrocze najpóźniej do 

końca marca. 

2. Przepis ust.1 dotyczy także ucznia nieklasyfikowanego na I półrocze z danych zajęć 

edukacyjnych. 

3. W sprawach oceniania, klasyfikowania i promowania nieuregulowanych w Statucie 

zastosowanie mają przepisy ustawy o systemie oświaty rozporządzenia ministra 

właściwego do spraw oświaty w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania.  

4.   Rodzice  lub opiekunowie prawni podpisują odbiór świadectwa szkolnego ucznia. 

 

§19  

1.  Uczeń ma prawo do: 

1)  egzaminu poprawkowego 

2)  egzaminu klasyfikacyjnego 

3)  sprawdzianu wiadomości i umiejętności w przypadku stwierdzenia , że klasyfikacyjna 

ocena roczna (semestralna ) została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

A.  Zasady przeprowadzenia egzaminu poprawkowego 

1.  Uczeń, który w wyniku  końcoworocznej  klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną, 

z jednego albo dwóch przedmiotów, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2.  Nauczyciel zobowiązany jest do podania zakresu materiału uczniowi przystępującemu do 

egzaminu poprawkowego. 



3.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych ,techniki, informatyki, oraz wychowania - 

fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

4. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych . 

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

komisji wchodzą: 

a)  dyrektor szkoły – przewodniczący komisji 

b)  nauczyciel prowadzący przedmiot – egzaminujący 

c)  nauczyciel prowadzący taki sam przedmiot lub pokrewny - członek komisji 

6.  Nauczyciel o którym mowa w punkcie 5b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innym uzasadnionym przypadku. Dyrektor powołuje jako 

osobę egzaminującą innego nauczyciela przedmiotu. 

1.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

- skład komisji 

- termin egzaminu 

- pytania egzaminacyjne 

- wynik egzaminu oraz ocenę ustalona przez komisje. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

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

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

określonym przez dyrektora szkoły. 

3.  Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować 

ucznia, który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu, pod warunkiem że obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania w klasie programowo 

wyższej. 

4.  Egzamin poprawkowy powinien być przeprowadzony w terminie do 31 sierpnia danego 

roku. 

5.  Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał 

oceny wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu końcowego. 

B.  Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego 



1.  Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku przedmiotów, lub wszystkich, jeżeli 

brak jest podstaw do klasyfikacji z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania. 

2.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3.  Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nie usprawiedliwionej nieobecności, 

rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki 

2)  spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

5.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust  4 pkt 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z następujących  przedmiotów: technika, 

zajęcia artystyczne, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowe zajęcia 

edukacyjne 

6.  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych ,techniki informatyki 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę praktyczną. 

7.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

8.  Dokładny termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala nauczyciel przedmiotu, z którego 

przeprowadzany. jest egzamin, w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami( prawnymi 

opiekunami). 

9.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

10. W przypadku niesklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany”, albo „ nieklasyfikowana”. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3,                                                            

4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego 

przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych przedmiotów. 

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

komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia 



odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą: 

-  dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji 

- nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć, których uczeń może zdawać egzaminy 

w ciągu jednego dnia. 

14.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni-w charakterze obserwatorów- 

rodzicie (prawni opiekunowie) ucznia. 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

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

klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia o którym mowa w ust. 4 pkt 2- skład 

komisji 

2)  termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

3)  zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

4)  wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik dla arkusza ocen ucznia. 

16. Ustalona prze nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

rozdziału D pkt1. 

C. Zasady postępowania w przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice zgłaszają zastrzeżenia 

dotyczące trybu ustalenia oceny rocznej (semestralnej). 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie 

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

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

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

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

komisję, która: 



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

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, 

oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4.  W skład komisji wchodzą: 

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

a)  dyrektor szkoły– jako przewodniczący komisji, 

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c)  dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne; 

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

dyrektor szkoły– jako przewodniczący komisji, 

a)  wychowawca klasy, 

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

klasie, 

c)  pedagog szkolny, 

d)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e)  przedstawiciel rady rodziców. 

5.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 

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

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6.  Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

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

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem rozdział D, pkt 1. 

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

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



a)  skład komisji, 

b)  termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

c)  zadania (pytania) sprawdzające, 

d)  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a)  skład komisji, 

b)  termin posiedzenia komisji, 

c)  wynik głosowania, 

d)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

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

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

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

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, 

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

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

D. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1.  Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę roczną (semestralną) wyższą niż przewidywana. 

2.  Uczeń lub jego rodzice zwracają się do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 

do 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego. 

3.  Ustala się następujące zasady przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego: 

a)  Egzamin przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: Dyrektor szkoły Nauczyciel 

danego przedmiotu Wychowawca klasy 

b)  Egzamin ma formę pisemną, obejmuje wymagania na dany stopień. Aby uzyskać ocenę 

wyższą, uczeń powinien uzyskać 86% punktów. 

c)  Z egzaminu sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się pracę ucznia. 

E.  Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 



1.  Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się do dyrektora szkoły w formie pisemnej 

w terminie do 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

o ponowne ustalenie oceny zachowania. 

2.  Wniosek o ponowne ustalenie oceny z zachowania rozpatruje Rada Pedagogiczna 

w obecności przedstawiciela samorządu klasowego i szkolnego. 

3.  Powołany zespół analizuje jeszcze raz zachowanie ucznia w danym roku szkolnym 

uwzględniając w szczególności sytuacje: 

- Rodzinne 

- Zdrowotne 

- Okoliczności, o których szkoła nie była wcześniej poinformowana. 

4.  Odbywa się tajne głosowanie. Rada Pedagogiczna opiniuje podwyższenie oceny 

z zachowania przy poparciu powyżej 50% głosów. 

5.  W oparciu o opinię Rady Pedagogicznej wychowawca ponownie ustala ocenę roczną 

z zachowania. 

6.  Prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania nie przysługuje uczniowi, który 

-  Bierze udział w kradzieżach, 

- Znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzenie, 

zastraszenie, 

- Zdewastował mienie szkolne lub prywatne, 

- Wagaruje, 

- Wszczyna bójki, jest agresywny w stosunku do innych osób, 

- Pije alkohol, pali papierosy i używa narkotyków. 

 


