
 

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  

w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANA PAWŁA II  

w SKRZYSZOWIE 

 
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie 

został opracowany w oparciu o: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r.). 

2. Rozdziału 3a Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 

2572). 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie w dniu 31.08.2015r. Uchwałą RP nr 6/2015/2016. 

Zaktualizowano do obowiązujących przepisów prawa na podstawie: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 26 lutego 2019 r. poz. 373). 

 

Zmiany zostały uchwalone przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w 

Skrzyszowie Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 7/2019/2020. 

Dokument reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Jana Pawła II w Skrzyszowie. 

Par. 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 oraz wymagań  

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

                 2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w       

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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 osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które 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. 

5.  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; 

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. 

6. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 

ust. 2 Ustawy. 

 

7. 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. 

8. 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. 

 

 



 

 
Par. 2. 
  

1.  Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia. 

 

2. Nauczyciel jest obowiązany 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. 

 

Par. 3.  

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia 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. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

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

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

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

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

Par. 4.  

1.  Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego. 

 



 

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

Par. 5.  

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. O ocenach, osiągnięciach, uzdolnieniach i predyspozycjach oraz trudnościach ucznia będą 

informowani rodzice w następujących formach: 

1) Kontakty bezpośrednie nauczyciela, wychowawcy, dyrektora z rodzicami: 

a) zebranie ogólnoszkolne 2x w roku, 

b) zebrania klasowe, indywidualne kontakty wg kalendarza spotkań, 

c) zapowiedziana wizyta w domu ucznia, 

d) na życzenie rodzica umówiona rozmowa z nauczycielem, wychowawcą. 

 
2) Kontakty pośrednie rodzica z nauczycielami: 

a) rozmowa telefoniczna, 

b) korespondencja listowa, 

c) adnotacja w zeszycie przedmiotowym  lub zeszycie ćwiczeń, 

d) informacja przekazana z wykorzystaniem dziennika elektronicznego. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujący sposób: 

1) oceny bieżące w formie ustnej, bezzwłocznie w rozmowie bezpośredniej, 

2) oceny klasyfikacyjne w formie ustnej, bezzwłocznie w rozmowie bezpośredniej lub    

pisemnej w terminie dwóch dni zgodnie z wnioskiem rodzica. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi i jego 

rodzicom wyłącznie na terenie szkoły bez możliwości kopiowania i fotografowania. Nauczyciel 

jest obowiązany do przechowywania prac pisemnych do zakończenie roku szkolnego. 

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom wyłącznie na terenie szkoły bez możliwości 

kopiowania i fotografowania. 



 

Par. 6.  

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej, 
2) końcowej. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, nie wcześniej 

niż na tydzień przed zakończeniem I okresu ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w 

szkolnym planie nauczania i zachowania. Klasyfikowanie roczne jest jednocześnie 

klasyfikowaniem za I i II okres. 

4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

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

zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Klasyfikacja śródroczna odbywa się w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi, nie później 

jednak niż w ostatni piątek stycznia (w przypadku gdy ferie zimowe wypadają w lutym), 

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

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I-III 

szkoły podstawowej w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć, która jest oceną opisową; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 

7. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

programowo najwyższej oraz, 

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

odpowiednio w klasach programowo niższych oraz, 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

 
8. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej. 

9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji 

śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym. 

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

11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 



 

Par. 7.  

 

1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne wpisuje w e-dzienniku w odpowiedniej rubryce przewidywaną 

ocenę z zajęć edukacyjnych w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Wychowawca 

oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania na 1 tydzień przed Klasyfikacyjnym Zebraniem Rady Pedagogicznej co musi być 

potwierdzone wpisem do „Karty Przewidywanych Ocen Ucznia", którą podpisuje dyrektor 

szkoły, wychowawca klasy i nauczyciele danego przedmiotu. Obowiązkiem ucznia jest zwrócenie 

podpisanej przez rodziców „Karty" w ciągu 2 dni od jej otrzymania. W przypadku braku zwrotu 

podpisanej „Karty" rodzice o przewidywanych ocenach informowani są listem poleconym. 

 

2. O przewidywanej ocenie niedostatecznej w klasyfikacji rocznej z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych i/lub ocenie nagannej zachowania uczeń i jego rodzice muszą być 

poinformowani na miesiąc przed terminem Klasyfikacyjnego Zebrania Rady Pedagogicznej. 

3. Formy informowania rodziców o ocenie niedostatecznej i/lub nagannej: 

1) rozmowa bezpośrednia z rodzicami, wpis w dzienniku potwierdzający ten fakt i podpis 

rodzica na informacji pisemnej, 

2) pisemne zawiadomienie, podpisane przez wychowawcę, w dwóch kopiach (kopia 

podpisana przez rodzica pozostaje w dokumentacji szkolnej), 

3) list polecony - za potwierdzeniem odbioru. 

4. Ustala się następujący tryb uzyskania wyższej oceny rocznej niż przewidywana z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych i oceny zachowania: 

 

1) uczeń i jego rodzic otrzymują informację o przewidywanych rocznych ocenach z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na 7 dni przed planowanym 

Klasyfikacyjnym Zebraniem Rady Pedagogicznej, 

2) uczeń, który nie zgadza się z przewidywanymi rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi 

informuje o tym nauczyciela danego przedmiotu. Nauczyciel motywuje ocenę uczniowi i 

jeżeli uczeń nadal nie zgadza się z oceną, w ciągu 2 dni od uzyskanej informacji o 

przewidywanej ocenie ma prawo złożyć do dyrektora szkoły podanie, podpisane przez 

rodziców, z prośbą o sprawdzenie jego wiedzy zawierające motywację swojej prośby oraz 

wnioskowaną ocenę. Nauczyciel w ciągu 3 dni od daty złożenia podania, nie później niż w 

dniu Zebrania Klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej przeprowadza sprawdzian 

wiadomości ucznia. Ocena może być podtrzymana lub podwyższona, 

3) w przypadku wniosku dotyczącego rocznej oceny zachowania, dyrektor (jeżeli uzna 

argumenty za zasadne), zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą zachowania ucznia i w 

uzasadnionych przypadkach przeprowadza rozmowę z uczniem, wychowawcą i 

nauczycielami. Wychowawca klasy podejmie ostateczną decyzje o ocenie zachowania. 

Par. 8.  

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczna i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - 

wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danego oddziału oraz 

ocenianego ucznia. 



 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne. 

3. W przypadku jednych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez dwóch lub więcej nauczycieli 

ocenę klasyfikacyjną dla każdego ucznia nauczyciele ustalają wspólnie po przeprowadzonej 

konsultacji. 

4. Oceny o których mowa w ust. 1-3 ustalane są najpóźniej w przeddzień Klasyfikacyjnego 

Zebrania Rady Pedagogicznej. 

5. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1-3 są ostateczne, z zastrzeżeniem par 19. 

 

Par. 9.  

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

uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła 

umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

2. 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 oraz pozaszkolną aktywność 

ruchową/sportową ucznia. 

 

 

Par. 10.  

 
1. Ocenianie w klasach I-III szkoły podstawowej: 

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii/etyki 

wyrażone są stopniem w skali „1 - 6", dopuszcza się stosowania znaku „+" przy ocenie. 

2) zapisu oceny dokonuje się w dzienniku elektronicznym wyrażając zakres edukacji: 

polonistyczna, środowiskowa, matematyczna, techniczna, plastyczna, muzyczna, zajęć 

komputerowych, języka obcego i motoryczno - zdrowotna. 

2. Formami oceniania bieżącego w klasach I - III Szkoły Podstawowej są: 

1) Obserwacja pracy uczniów, 

2) Analiza osiąganych sprawności, 

3) Nanoszenie spostrzeżeń do zeszytu wychowawcy klasy i do dziennika elektronicznego, 

4) Sprawdziany pisemne, testy, 

5) Odpowiedzi ustne, 

6) Wypracowania, 

7) Rozwiązywanie zadań, 

8) Umiejętności praktyczne. 

 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a 

także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi. 



 

 

 

 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z religii/etyki ustala się wg 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. 

 

Par. 11.  

1. Ocenianie zachowania w klasach I - III: 

2. W ocenianiu śródrocznym i rocznym zachowania w klasach I - III obowiązuje ocena opisowa 

uwzględniającą kulturę osobistą, aktywność intelektualną, zaangażowanie i udział w 

wydarzeniach z życia klasy. 

3. W ocenianiu bieżącym zachowania w klasach I - III stosuje się zapisy w dzienniku lekcyjnym 

wg następującej skali: 

1) z - znakomicie 

2) bdb - bardzo dobrze 

3) w - wystarczająco 

4) n – nieodpowiednio 

 

 
Par 12.  

1. Ocenianie w klasach IV-VIII szkoły podstawowej: 

2. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz religii/etyki ustalane są wg 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. 

2a. Dopuszcza się stosowanie znaków „+" przy ocenie bieżącej, 

3. Formami oceniania bieżącego w klasach IV - VIII są: 
 

1) pytania w formie ustnej lub pisemnej w czasie lekcji wprowadzających nowy 

materiał i w czasie lekcji powtórzeniowych, 

2) dłuższe wypowiedzi ustne, 

3) polecenia dawane uczniom, które wymagają wypowiedzi ustnych lub pisemnych, 

4) pisemne wypracowania klasowe - nie więcej niż 1 raz w tygodniu i zapowiedziane 

na tydzień przed terminem, 

5) pisemne sprawdziany obejmujące dział tematyczny i wystandaryzowane testy, 



 

 

 

jeden w dniu i nie więcej niż 3 w tygodniu zapowiedziane na tydzień przed 

terminem, 

6) krótkie, 10 - 15 minutowe kartkówki obejmujące materiał trzech ostatnich 

zagadnień, nie zapowiedziane, nie więcej niż 3 razy w miesiącu i 1 raz w tygodniu z 

jednego przedmiotu i nie więcej niż 3 dziennie, 

7) dyktanda - zapowiedziane na tydzień przed terminem i nie więcej niż 1 raz w 

tygodniu, 

8) referaty, 

9) projekty edukacyjne, 

10) obserwacja zaangażowania ucznia w realizację treści programowych podczas 

zajęć, 

11) szacowanie i wartościowanie wytworów pracy ucznia, 

12) wartościowanie wykonywanych poleceń w zeszytach ćwiczeń i zeszytach 

przedmiotowych, 

13)    udział w konkursach przedmiotowych, tematycznych, wiedzy, artystycznych,    

sportowych, 

14) w przypadku wychowania fizycznego: aktywność i systematyczność ucznia, 

postęp w zakresie sprawności i umiejętności, udział w zajęciach pozalekcyjnych i 

w zawodach sportowych. 

4. Śródroczna, roczna i końcowa 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; 

8) udział w pracach na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej; 

9) reprezentowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w uroczystościach, 

akademiach, konkursach, zawodach sportowych, itp. 

5. Oceny bieżące i klasyfikacyjne z zachowania ustala się wg skali: 

1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

5a. Szczegółowe kryteria oceny śródrocznej/rocznej/końcowej zachowania ucznia: 

5a.1. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

a. Zawsze bez zarzutu spełnia wszystkie obowiązki ucznia wynikające ze Statutu 

Szkoły, sumiennie przygotowuje się do lekcji, odrabia zadania domowe, przynosi 

zeszyty i dba o ich estetyczny wygląd, przynosi podręczniki i przybory szkolne. 

Wykonuje polecenia nauczyciela, przynosi zmienne obuwie, wypełnia dyżury 

klasowe. W terminie oddaje książki do biblioteki, chętnie pomaga kolegom 

mającym trudności w nauce, usprawiedliwia w terminie godziny nieobecne. 



 

 

 

 

 

b. Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze a spóźnienia wynikają z 

wydarzeń losowych. Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie do 

wychowawcy w terminie określonym przez Statut Szkoły (2 tygodnie) w formie 

pisemnej. 

c. Bierze aktywny udział w zawodach sportowych, w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych, w akcjach szkolnych, akademiach szkolnych i środowiskowych, 

udziela się w organizacjach uczniowskich itp. Samokształcenie i rozwój 

zainteresowań własnych przynosi uczniowi osiągnięcia w postaci sukcesów 

naukowych, artystycznych, sportowych lub w innych dziedzinach. Uczeń aktywnie 

uczestniczy w pracach samorządu szkolnego lub klasowego oraz wykonuje prace 

społeczne, działania charytatywne na rzecz szkoły i klasy oraz innych uczniów i osób 

także poza godzinami lekcyjnymi. 

d. Jest zawsze taktowny, prezentuje wysoka kulturę osobistą a jego postawa 

nacechowana jest życzliwością, kulturą i szacunkiem w stosunku do wszystkich w 

szkole i poza nią. 

e. Dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany. Nie dopuszcza się 

noszenia wyzywających strojów i makijażu, farbowania włosów, tatuaży, 

malowania paznokci, piercing'u, noszenia kolczyków przez chłopców oraz noszenia 

ozdób zagrażających bezpieczeństw. 

f. W codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, reaguje na przejawy zła, 

szanuje godność własną i innych, szanuje pracę swoją i innych osób, szanuje mienie 

szkoły i własność prywatną. Chętnie pomaga innym. Przestrzega zasad 

bezpieczeństwa. 

g. Nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów. 

5a.2. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

a. Systematycznie i sumiennie przygotowuje się do lekcji, wykonuje polecenia 

nauczyciela oraz wypełnia swoje obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły, 

sumiennie dyżuruje oraz przynosi zmienne obuwie. Niemal zawsze dotrzymuje 

ustalonych terminów (np. zwrot książek). Chętnie pomaga kolegom mającym 

trudności w nauce. W terminie usprawiedliwia godziny nieobecne. 

b. Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i nieuzasadnionych spóźnień w 

semestrze. 

c. Bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych, w zawodach sportowych, w 

konkursach szkolnych, udziela się w akademiach. Rozwój zainteresowań własnych 

prowadzi do osiągania sukcesów w dziedzinach naukowych, sportowych i 

artystycznych. Aktywnie współpracuje z wychowawcą i nauczycielami. 

d. Jest taktowny, życzliwie nastawiony do otoczenia. Z szacunkiem odnosi się do 

nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób dorosłych. 

e. Dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany. Nie dopuszcza się 

wyzywających strojów i makijażu, farbowania włosów, tatuaży, malowania 

paznokci, piercing'u, noszenia kolczyków przez chłopców oraz noszenia ozdób 

zagrażających bezpieczeństwu. 

f. W codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, reaguje na przejawy zła, 

szanuje godność własną i innych, szanuje pracę swoją i innych osób, szanuje mienie 

szkoły i własność prywatną. Chętnie pomaga innym. Przestrzega zasad 

bezpieczeństwa. 

g. Potrafi kulturalnie rozwiązywać problemy na terenie klasy i szkoły oraz poza nią. 

h. Nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów. 



 

 

 

 

 

5a.3. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

a. Systematycznie i w miarę swoich możliwości przygotowuje się do lekcji. Wykonuje 

polecenia nauczycieli, przynosi zmienne obuwie, wypełnia dyżury klasowe. Zdarza 

się mu zapominać zadania domowego, zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, 

przyborów, potrzebnych materiałów do lekcji i stroju sportowego. Nie opuszcza 

terenu szkoły podczas zajęć i przerw. Dotrzymuje ustalonych terminów (np. zwrotu 

wypożyczonych książek), włącza się w pomoc koleżeńska, usprawiedliwia w 

terminie godziny nieobecne. 

b. Sporadycznie spóźnia się na lekcje lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia. 

c. Rzadko uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Bierze udział w niektórych akcjach. 

W zależności od zainteresowań angażuje się w pracę organizacji uczniowskich. 

d. Nie używa wulgarnego słownictwa, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury 

słowa; umie dyskutować taktownie, nie prowokuje konfliktów i bójek, nie znęca się 

fizycznie lub psychicznie nad słabszymi. Czasami zdarza się, że przeszkadza w 

prowadzeniu lekcji, 

e. Dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany. Nie dopuszcza się 

wyzywających strojów, farbowania włosów, makijażu, tatuaży, amlowania 

paznokci, piercing'u, noszenia kolczyków przez chłopców oraz noszenia ozdób 

zagrażających bezpieczeństwu. 

f. W codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, reaguje na przejawy zła, 

szanuje godność własną i innych, szanuje pracę swoją i innych osób, szanuje mienie 

szkoły i własność prywatną. Pomaga innym. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. 

g. Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień. 

 
5a.4. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który: 

a. Czasami jest nieprzygotowany do lekcji, wykazuje niesystematyczność, jest 

chaotyczny, zdarza się, że nie odrabia zadań domowych, zapomina zeszytów i 

podręczników, oraz nie zmienia obuwia. Zdarza się, że nie dotrzymuje ustalonych 

terminów, niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania. 

b. Ma do kilku godziny nieusprawiedliwionych oraz kilka spóźnień w semestrze. 

c. W niewielkim stopniu jest zainteresowany samorozwojem; niechętnie bierze udział 

w uroczystościach szkolnych i środowiskowych, konkursach i zawodach. 

d. Bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów w rozmowach, przeszkadza w 

prowadzeniu lekcji. Przypadki nierespektowania zasad współżycia społecznego i 

ogólnie przyjętych norm etycznych zdarzają się często. Oddziaływania 

wychowawcze odnoszą skutek. 

e. Trzeba mu zwracać uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość o 

higienę. 

f. Nie stwierdza się u niego żadnych nałogów czy uzależnień. 

5a.5. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który: 

a. Ma negatywny stosunek do nauki, przychodzi nieprzygotowany, bez zadań 

domowych, zeszytów i podręczników. Nie przynosi obuwia zmiennego, nie oddaje 

w terminie książek do biblioteki. Nie wykonuje poleceń nauczycieli, nie wypełnia 

powierzonych mu zadań (np. dyżurów klasowych). Nie uczestniczy w dodatkowych 

obowiązkowych zajęciach oferowanych przez szkołę. 

b. Wagaruje, ucieka z lekcji, ma liczne godziny nieusprawiedliwione, często spóźnia 



 

 

 

się na lekcje. 

c. Nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych 

wyników w nauce. 

 

 

d. Zwykle jest nietaktowny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów 

oraz innych osób, używa wulgaryzmów, przejawia negatywne zachowania a 

zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki zaradcze nie odnoszą skutku. 

Trzeba mu często przypominać o dbałości o higienę czy odpowiednim stroju. Nie 

reaguje na zwracane uwagi. 

e. W swoim postępowaniu często jest nie uczciwy, nie reaguje na przejawy zła, nie 

wykazuje poszanowania godności własnej i innych, nie szanuje pracy innych ani 

cudzej własności. Unika pracy na rzecz zespołu. Jego zachowanie stwarza 

zagrożenie. 

f. Ulega nałogom. 

5a.6. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który: 

a. Ma negatywny stosunek do nauki, notorycznie zaniedbuje i lekceważy swoje 

obowiązki szkolne. 

b. Nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, ucieka z lekcji, 

wagaruje. 

c. Nie jest zainteresowany uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce, 

odmawia jakiejkolwiek pracy na rzecz klasy i szkoły. 

d. Znieważa nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów, jest agresywny, 

przejawia utrwalone, negatywne zachowania, jest wulgarny. Zastosowane przez 

szkołę i dom rodzinny środki zaradcze nie odnoszą żadnego skutku. 

e. Przychodzi do szkoły nieodpowiednio ubrany, lekceważy uwagi odnośnie zmiany 

wyglądu zewnętrznego kierowane ze strony dyrektora, wychowawcy lub innych 

nauczycieli. 

f. Czyni zło i namawia do złego, złośliwie niszczy własność prywatną, mienie szkoły, 

wszczyna bójki, nagminnie kłamie, jego zachowanie stanowi zagrożenie dla innych 

uczniów. Wchodzi w kolizję z prawem, (np. podrabia dokumenty: 

usprawiedliwienia, podpisy). 

g. Stwierdzono u ucznia występowanie uzależnień. 

h. Zdarza mu się być pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych środków 

psychoaktywnych, rozpowszechnia i zachęca do ich stosowania. 

5b.1. Niezależnie od spełnienia przez ucznia w/w kryteriów obniża się ocenę 

okresową/roczna do nagannej za dopuszczenie się przynajmniej jednego z poniższych 

czynów: 

 

1. Ciężkiego pobicia koleżanki/kolegi. 

2. Picia alkoholu w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę. 

3. Używanie lub rozprowadzanie środków odurzających. 

4. Dokonanie kradzieży przedmiotów znacznej wartości pow. 500zł. 

5. Wyłudzenie pieniędzy, szantażu, nękania i znęcania sie psychicznego, 

cyberprzemocy. 

6. Świadomego i wyrachowanego niszczenia mienia szkolnego i prywatnego 

uczniów. 

7. Fałszowania podpisów i dokumentów. 

8. Używania wulgaryzmów lub przemocy słownej lub fizycznej w stosunku do 

nauczycieli i pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. 



 

 

 

5c.1. W klasyfikacji śródroczne/rocznej uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej jeżeli: 

1. Ma się pojedyncze uwaga dot. przeszkadzania w prowadzeniu lekcji lub 

niewłaściwego zachowania w stosunku do nauczyciela lub personelu i uczniów lub, 

 

2. Z nieuzasadnionych powodów nie uczęszcza na obowiązkowe zajęcia dodatkowe 

oferowane przez szkołę. 

5c.2. W klasyfikacji śródroczne/rocznej uczeń nie może otrzymać oceny bardzo dobrej lub 

wyższej jeżeli: 

1. Często przeszkadza w prowadzeniu lekcji, lub 

2. Okazuje brak szacunku wobec uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, lub 

3. Nie zmienia obuwia, lub 

4. Prowokuje niegroźne bójki lub w nich uczestniczy, lub 

5. Przezywa kolegów, lub 

6. Ma 10 nieusprawiedliwionych godzin w okresie, 

7. Ma 10 nieprzygotowań do lekcji, lub 

8. Ma więcej 10 braków zadań domowych w okresie, lub 

9. Ma więcej niż 10 spóźnień na lekcje, 

5c.3. W klasyfikacji śródroczne/rocznej uczeń nie może otrzymać oceny dobrej lub wyższej 

jeżeli: 

1. Używa wulgaryzmów, lub 

2. Celowo niszczy mienie szkolne lub prywatne innych uczniów, lub 

3. Pali papierosy w tym również e-papierosów, lub 

4. Używa telefonu w szkole, nagrywa lub robi zdjęcia osobom z otoczenia bez ich 

zgody, 

5c.4. W klasyfikacji śródroczne/rocznej uczeń nie może otrzymać oceny poprawnej lub 

wyższej jeżeli: 

1. Dopuścił się naruszenia godności osobistej dorosłych lub rówieśników w 

stosunkach interpersonalnych, w ujawnionej korespondencji, w Internecie itp., lub 

2. Stwarza niebezpieczne sytuacje zagrażające zdrowiu swojemu lub innych, lub 

3. Ma konflikt z prawem, lub 

4. Ma 30 nieusprawiedliwionych godzin w okresie, lub 

5. Ma 20 nieprzygotowań do lekcji, lub 

6. Ma 20 braków zadań domowych, lub 

7. Ma 20 spóźnień na lekcje, 

5c.5. W klasyfikacji śródroczne/rocznej uczeń nie może otrzymać oceny nieodpowiedniej lub 

wyższej jeżeli: 

1. Ma więcej niż 100 nieusprawiedliwionych godzin w okresie, lub 

2. Ma więcej niż 50 braków zadań domowych, lub 

3. Ma więcej niż 50 nieprzygotowań do lekcji, lub 

4. Ma więcej niż 30 spóźnień na lekcje. 

6. W celu uzyskania wiarygodnych informacji o zachowaniu uczniów klas IV-VIII wszyscy 

nauczyciele mają obowiązek wpisywania wszystkich pozytywnych i negatywnych działań 



 

 

 

ucznia do dziennika elektronicznego w zakładce „uwagi” w obszarach wymienionych w 

par 12. 3.  

 

 

7. Ocena zachowania ucznia dokonywana jest raz w miesiącu przez wychowawcę klasy na 

podstawie informacji zapisanych w dzienniku elektronicznym oraz własnych obserwacji. 

Ocena bieżąca zachowania ucznia w klasach IV - VIII wpisywana jest co miesiąc do 

dziennika przez wychowawcę klasy. 

8. Roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalane 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. 

9. Roczne, oceny klasyfikacyjne z zachowania są ustalane według skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

10. Ocenę roczną z zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli 
uczących w danej klasie, uczniów danej klasy i samoocenie ucznia, która uwzględnia 
stopień respektowania przez ucznia obszarów wymienionych w par 12.3. Nauczyciele 
informują wychowawcę klasy o proponowanych ocenach z zachowania dla 
poszczególnych uczniów na „Karcie proponowanych ocen z zachowania", którą 
przekazują wychowawcy na 2 tygodnie przed Klasyfikacyjnym Zebraniem Rady 
Pedagogicznej. Na 2 tygodnie przed Klasyfikacyjnym Zebraniem Rady Pedagogicznej 
uczniowie wypisują "Karty oceny i samooceny zachowania" na których proponują oceny 
z zachowania dla uczniów ze swojej klasy oraz dla siebie samych. Na podstawie tych 
informacji i ocen cząstkowych zachowania z całego roku wychowawca ustala ocenę 
zachowania. 

 
11. 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. 

 
12. Końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz końcowa ocena klasyfikacyjna 

zachowania są wyrażane według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 44zb Ustawy. 

 

13. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 



 

 

 

 

Par. 13.  

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy, otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata 

lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

Par. 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. 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. 

4. Uczeń nieklasyfikowany składa wniosek do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu 

klasyfikacyjnego 

Par. 15. 

 1. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

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

terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem par 19. 

 

 

Par. 16. 

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

negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 



 

 

 

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

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

4. Roczna, ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z 

zastrzeżeniem par 19. 

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

wyższej i powtarza klasę. 

6. 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, pod warunkiem że te 

zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

Par. 17.  

1. Uczeń klas IV-VIII szkoły podstawowej, 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. 

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

ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć. 

3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której 

mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych 

uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę 

należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

Par. 18. 

 

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co 

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

 

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

ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć. 

3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której 

mowa w ust. 1, 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. 

 

Par 19. 

 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 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

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

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

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

zachowania. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna 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 negatywnej 

rocznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w 

ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

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

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, jest ostateczna. 

 

 

Par 20. 

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

programowo wyższej. 

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

roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

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

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie 

w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne 

oceny klasyfikacyjne. 

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 



 

 

 

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

Par 21. 

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową gdy: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 

2) przystąpił ponadto do sprawdzianu. 

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym. 

3. Uczeń szkoły podstawowej który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza 

ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, 

do egzaminu ósmoklasisty.
 


