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Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów 

 
opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999 r. 

w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów 

i sprawdzianów w szkołach publicznych. 
 
 

   I.   ZałoŜenia  ogólne  
 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
� poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

i postępach w tym zakresie, 
� pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  
� motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
� dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom),nauczycielom i uczniowi 

informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach,  
� umoŜliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno – wychowawczej.  
2. W szkole przeprowadza się klasyfikowanie śródroczne (na koniec pierwszego 

semestru) i klasyfikowanie roczne (na zakończenie zajęć lekcyjnych w danym 
roku szkolnym). 

3. Na bieŜąco prowadzi się ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia.  
4. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolny planie nauczania                    
i ustalenia ocen klasyfikacyjnych. 

5. Oceny bieŜące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne 
ustala się następująco: 
                         1- stopień niedostateczny 
                         2- stopień dopuszczający 
                         3- stopień dostateczny 
                         4- stopień dobry 
                         5- stopień bardzo dobry 
                         6- stopień celujący 

6. Sprawy sporne między uczniami i ich rodzicami, a nauczycielami dotyczące 
promowania, oceniania i klasyfikowania rozpatruje dyrektor szkoły.  
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II.  Nauczycielski „ Dekalog” 
 
1. Zapoznanie uczniów i rodziców z WSO.  
2. Przedstawienie kryteriów oceniania w sposób zrozumiały, jasny, aby uczeń 

wiedział czego się od niego oczekuje. 
3. Stosowanie róŜnych form oceniania. 
4.  Wskazywanie co uczeń osiągnął, a czego jeszcze nie umie. 
5.  Gromadzenie informacji o uczniu. 
6. UmoŜliwienie uczniowi samooceny. 
7. Uwzględnienie róŜnic pomiędzy uczniami. 
8. Stosowanie obiektywnych form oceny. 
9. Ujawnienie uczniowi i rodzicom oceny oraz wskazania kierunków pracy. 
10. Nieustanna ewaluacja. 

 
 
III. Sposoby zbierania informacji o uczniu: 
 
1. Obserwacja ciągła na róŜnych płaszczyznach Ŝycia szkolnego dokonywana  

przez nauczycieli i wychowawców. 
2. Rozmowa z rodzicami i uczniami. 
3. Dzienniki lekcyjne. 
4. Zeszyty klasowe. 
5. Karty samooceny ucznia przygotowane przez nauczycieli i uczniów                     

w klasach I-III. 
6. Zeszyty wychowawcy klasy zawierające  obserwację o uczniach w klasach I-VI. 
 
 
IV. Szkolny system motywacji. 
 
1. Wewnątrzszkolne konkursy: 

� przedmiotowe, 
� sportowe 
� związane z działalnością na rzecz środowiska 

2. System nagradzania: 
� pochwały wychowawcy na forum klasy, 
� pochwały dyrektora na forum szkoły, 
� dyplomy i nagrody rzeczowe za udział: w zawodach sportowych, konkursach 

szkolnych, 
� nagrody ksiąŜkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. 
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V. Ogólne zasady i kryteria oceny przedmiotowej. 
 

a. Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania w klasach I-III 
 
1. Nauczyciele na początku kaŜdego roku szkolnego informują uczniów 

oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 
przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów.  

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.  
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien             

ją uzasadnić.  
4. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania.  
5. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym roku szkolnym.  
6. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową, na 

którą składają się róŜne sposoby oceniania  wspomagającego, tj:  
- dziennik obserwacji  
- karty pracy ucznia 
- karty samooceny ucznia  
- oceny bieŜące odnotowywane w dzienniku lekcyjnym 
  

7. Oceny bieŜące ustala się według skali: 
 

          6 – doskonale, świetnie, wspaniale. 
          5 – bardzo dobrze, bardzo ładnie, pięknie.  
          4 – poprawnie, prawidłowo, dobrze.  
          3 – nieźle, postaraj się,  
          2 - wiem, Ŝe się starałeś, ale.............. 
          1 - nie jest dobrze, ale.............  
 
       6 – doskonale, świetnie, wspaniale,  
              ocenę taką uzyskują uczniowie, których wiadomości i umiejętności 
              wykraczają poza przyjęty przez nauczyciela program nauczania.  
 
        5 – bardzo dobrze, bardzo ładnie, pięknie,  
              otrzymują uczniowie, którzy nie mają trudności w przyswajaniu  treści 

objętych programem nauczania. Pracują systematycznie i pilnie. Ich prace 
są staranne.  
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        4 – poprawnie, prawidłowo, dobrze,  
              ocenę tę uzyskują uczniowie, którzy popełniają nieliczne błędy  w pisaniu      

wyrazów i zdań, obliczaniu działań matematycznych, czytaniu tekstów, 
formułowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych.  

 
        3 – nieźle,  
              ocenę taką otrzymują uczniowie, którzy mają duŜe trudności                      

w przyswajaniu wiadomości objętych programem nauczania.  
 

       2 – wiem, Ŝe się starałeś, ale.............. 
              ocenę taką otrzymują uczniowie, którzy mają bardzo duŜe trudności                   

w        przyswajaniu wiadomości, nie pracują samodzielnie 
 
       1 - nie jest dobrze, ale............. 
              ocenę taką otrzymują uczniowie, którzy mają bardzo duŜe trudności                   

w  przyswajaniu wiadomości, nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim  
stopniu trudności. 

 
         Pisząc ocenę opisową nauczyciel bierze pod uwagę poziom rozwoju 
umysłowego oraz moŜliwości poznawcze ucznia.  
 
8. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową.  
9. Ocena z zachowania powinna uwzględniać:  
- funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,  
- respektowanie zasad współŜycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych.  
10. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyŜszej, jeŜeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono 
pozytywnie. 

11. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 
ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna 
moŜe 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. 

12. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo 
na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 
pedagogiczna moŜe postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 
podstawowej do klasy programowo wyŜszej równieŜ w ciągu roku szkolnego, 
jeŜeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku 
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

13. Dopuszcza się moŜliwość stosowania obrazów graficznych ocen  bieŜących.   
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b) Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów kl. IV – VI. 

Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy, 
dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
moŜliwości psychofizycznych ucznia: 

a. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 
tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 
edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy; 

b.  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 
podstawie tego orzeczenia;  

c. 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;  

d. 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 moŜliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 
nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy;  

e. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych moŜliwościach wykonywania 
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 
fizycznego – na podstawie tej opinii. 
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1. W ocenianiu przedmiotowym obowiązuje skala ocen od 1 do 6: 
a) stopień celujący  -            „6” 
b) stopień bardzo dobry  -   „5” 
c) stopień dobry     -           „4” 
d) stopień dostateczny -      „3” 
e) stopień dopuszczający -  „2” 
f) stopień niedostateczny -  „1” 
 
Ad. a 
 
Stopień celujący otrzymuje uczeń który: 
- posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,  
     oraz 
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programem nauczania danej klasy, proponuje 
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje takŜe zadania wykraczające poza poziom 
danej klasy 
lub 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 
sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim 
(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne osiągnięcia. 

 
Ad. b 
 
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 
oraz 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 
zastosować posiadaną wiedzę. 

 
Ad. c 
 
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  
- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej 

klasie, ale opanował ją na poziomie przekraczającym wymagania zawarte              
w minimum programowym, 

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 
zadania teoretyczne lub praktyczne. 
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Ad. d  
 
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
- opanował wiadomości i umiejętności określone programem w danej klasie na 

poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym, 
- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności. 
 
Ad. e 
 
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
- ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają 

moŜliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu      
w ciągu dalszej nauki, 

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim 
stopniu trudności. 

 
Ad. f 
 
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum      

programowym przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach         
i umiejętnościach uniemoŜliwiają  dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) 
stopniu trudności. 
 

2. Na ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną składają się oceny cząstkowe 
stawiane systematycznie w ciągu całego roku szkolnego. Przy ocenach 
cząstkowych z wypowiedzi ustnych dopuszcza się  stawianie (+) i (-), dopuszcza 
się równieŜ stosowanie (+) i (-) na zajęciach  edukacyjnych typu: plastyka, 
muzyka, wychowanie fizyczne, technika, informatyka.  W dziennikach 
lekcyjnych oceny cząstkowe winny być zapisane w odpowiednio opisanych 
czytelnie rubrykach dostosowanych  do  specyfiki  przedmiotu tak, aby wiadomo 
było za co uczeń otrzymał ocenę.  

3. Oceny klasyfikacyjne: śródroczną i roczną ustalają wg skali od 1 do 6 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.  

4. Oceny bieŜące ustalają nauczyciele przedmiotu lub  zastępujący ich  
nauczyciele.  

5. Przy ocenianiu moŜna stosować zapis informacji typu: 
- nieobecność – „nb.” 
- nieprzygotowanie – „np.” 
- niećwiczący – „nć.” 
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6. Oceny uzyskuje uczeń w oparciu o : 
a) pisemne prace klasowe 
b) pisemne kartkówki  
c) odpowiedzi ustne  
d) prace domowe  
e) prace długoterminowe (referaty)  
f) aktywność na lekcji  
g) zeszyty ćwiczeń  
h) praca w grupach  

7. Ocena postępów ucznia dokonywana jest cztery razy w ciągu roku  
szkolnego: 
a) informacja śródsemestralna jesienna o ocenach cząstkowych uzyskiwanych               

z poszczególnych przedmiotów (druga połowa listopada) 
b) klasyfikacja śródroczna (druga połowa stycznia) 
c) informacja śródsemestralna wiosenna o ocenach cząstkowych                              

z poszczególnych przedmiotów (druga połowa kwietnia)  
d) klasyfikacja roczna (druga połowa czerwca) 

8. Obowiązkiem kaŜdego nauczyciela jest ustalenie kryteriów oceniania,                     
z poszczególnych przedmiotów wynikające z realizowanego przez niego 
programu nauczania i poinformowanie o nich uczniów na początku roku 
szkolnego. Kopie tych wymagań winny zostać złoŜone u dyrektora szkoły.  

9. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze  
 pod uwagę przede wszystkim oceny prac pisemnych. 

  10. We wszystkich etapach oceniania uczeń otrzymuje informację nauczycieli         
o ocenach w Dzienniczkach Ucznia (dla klas IV-VI). 

11. W klasach I-III szkoły podstawowej oceny śródsemestralne, ocena śródroczna 
klasyfikacyjna, roczna oraz ocena z zachowania są  ocenami opisowymi 
skierowanymi do ucznia i jego rodziców. Osiągnięcia i postępy ucznia będą 
odnotowywane w dzienniku lekcyjnym. 

12. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest poinformować nauczycieli    
przedmiotów o obniŜeniu wymagań w stosunku do ucznia, który został  

      przebadany w poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
13. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć 

edukacyjnych średnią ocen (4,75) bez ocen dostatecznych  i dopuszczających 
oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje świadectwo 
szkolne promocyjne z wyróŜnieniem.  

14. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się pisemnie do dyrektora szkoły od 
niesłusznej ich zdaniem oceny rocznej z przedmiotów ciągu trzech dni od jej 
wystawienia, a przed zatwierdzeniem przez Radę Pedagogiczną 
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15. Na pojęcie klasyfikacji końcowej składają się roczne oceny klasyfikacyjne               
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyŜszej oraz oceny klasyfikacyjne z tych przedmiotów obowiązkowych, 
które zakończyły się w klasach niŜszych.  

16. Uczeń moŜe być zwolniony z informatyki, technologii informacyjnej i lekcji 
wychowania fizycznego. 

17. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieŜące oraz śródroczne i 
roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a takŜe śródroczna i roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane równieŜ 
według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.  

19. Końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz końcowa ocena 
klasyfikacyjna zachowania są wyraŜane według skali określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 44zb. 

 
O promowaniu do klasy programowo wyŜszej 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, o którym mowa w art. 71b ust. 1b.  
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, o 
którym mowa w art. 71b ust. 1b. 

 
 

 
VI. Szczegółowe kryteria oceny  zachowania ucznia. 
 
1. Ocena zachowania staje się (jest) oceną klasyfikacyjną. Ocena zachowania 

powinna uwzględniać 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, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
g) okazywanie szacunku innym osobom. 
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2. Ocenę z zachowania ustala się wg następującej skali:  
���� wzorowe, 
���� bardzo dobre, 
���� dobre, 
���� poprawne, 
���� nieodpowiednie, 
���� naganne. 

 
Ocena dobra stanowi punkt wyjścia do ustalenia innych ocen z zachowania. 
 
3. Ocena z zachowania nie moŜe mieć wpływu na: 
���� oceny z zajęć edukacyjnych, 
���� promocję do klasy programowo wyŜszej lub ukończenia szkoły. 
4. Ocenę z zachowania ustala wychowawca, kierując się opinią innych nauczycieli, 

pracowników szkoły, uczniów danej klasy. Dyrektor szkoły występuje z głosem 
rozjemczym. 

5. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się od niesłusznej, ich zdaniem, oceny 
z zachowania w ciągu trzech dni od jej wystawienia, a przed zatwierdzeniem 
przez Radę Pedagogiczną.  

6. Uczeń i rodzice składają odwołanie na piśmie z uzasadnieniem do Dyrektora 
szkoły, który po przeanalizowaniu prośby wspólnie z wychowawcą                      
i Radą Pedagogiczną moŜe zmienić ocenę, ustalając nową – ostateczną. 

7. Szczegółowe kryteria ocen z zachowania ucznia: 
 
 
 
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 
���� jest wzorem do naśladowania pod względem zachowania, 
���� wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, do których naleŜy zaliczyć: 

systematyczność, punktualność, sumienność i obowiązkowość, 
���� bierze aktywny udział w akademiach i uroczystościach szkolnych, zawodach 

sportowych, konkursach oraz olimpiadach, 
���� dba o piękno mowy ojczystej w słowie i piśmie, 
���� godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 
���� okazuje szacunek rówieśnikom, nauczycielom, a takŜe innym osobom, 
���� udziela się w pracy na rzecz klasy i szkoły, 
���� potrafi organizować właściwe współŜycie w gronie kolegów, pomaga słabszym 

w nauce, 
���� przejawia róŜne rodzaje inicjatyw. 
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Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
���� w sposób wyróŜniający wywiązuje się  z obowiązków szkolnych, 
���� chętnie angaŜuje się w prace społeczne na rzecz klasy i szkoły, 
���� dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje  oraz kolegów, 
���� kulturalnie i z szacunkiem odnosi się do rówieśników, a takŜe innych osób, 

okazując im Ŝyczliwość, serdeczność, umiejętność zaŜegnywania konfliktów, 
���� bierze czynny udział w imprezach szkolnych, 
���� pomaga w nauce słabszym kolegom. 

 
 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
���� właściwie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, 
���� systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, 
���� kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 
���� przestrzega podstawowych zasad współŜycia, jest Ŝyczliwy, koleŜeński oraz 

wraŜliwy na krzywdę innych, 
���� szanuje mienie szkolne. 

 
 
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
���� w sposób częściowy realizuje wymagania na ocenę dobrą, zdarzają mu             

się uchybienia, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane rezultaty, 
���� jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeŜeń, 
���� do szkoły uczęszcza nie systematycznie, czasami spóźnia się na lekcje, 
���� kulturalnie odnosi się do kolegów oraz pracowników szkoły, 
���� powierzone obowiązki szkolne wypełnia poprawnie. 

 
 
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
���� często wykracza swoim zachowaniem poza normy podstawowych zasad 

współŜycia, 
���� pracuje niesystematycznie, 
���� nie przestrzega zasad grzecznościowych w kontaktach z dorosłymi oraz 

rówieśnikami, 
���� niekulturalnie zachowuje się na terenie szkoły, jak równieŜ w miejscach 

uŜyteczności publicznej, 
���� cechuje go arogancja, wulgarność, lekcewaŜenie wobec dorosłych i kolegów, 
���� swoim zachowaniem zagraŜa zdrowiu i bezpieczeństwu swojemu oraz innych. 
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Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
���� notorycznie lekcewaŜy obowiązki szkolne, 
���� bardzo często opuszcza zajęcia szkolne nie usprawiedliwiając ich, 
���� postępuje niezgodnie ze „Statutem Szkoły”, 
���� dokonał czynu o duŜej szkodliwości społecznej, zagraŜającej zdrowiu lub Ŝyciu, 
���� bierze udział w bójkach i kradzieŜach, wszedł w konflikt z prawem, 
���� znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi, 
���� wulgarnie odnosi się do rówieśników i osób starszych, 
���� korzysta z uŜywek(papierosy, alkohol, narkotyki) oraz namawia do tego samego 

innych, 
���� nie zmienia swego zachowania mimo wysiłków wychowawczych szkoły, domu, 
środowiska oraz instytucji wspomagających. 

 
Skutki otrzymania oceny nagannej: 
���� odsunięcie od udziału w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz, zakaz udziału           

w zabawach oraz wycieczkach szkolnych, 
���� zastosowanie systemu interwencji wychowawczych zawartych w WSO. 
 
Rada Pedagogiczna moŜe podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 
wyŜszej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz 
drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, 
któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji dl klasy programowo wyŜszej,  
a uczeń klasy programowo najwyŜszej w danym typie szkoły, nie kończy szkoły.  
 
Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się od niesłusznej ich zdaniem oceny           
z zachowania w ciągu trzech dni od jej wystawienia, a przed zatwierdzeniem przez 
Radę Pedagogiczną. 

 
 

VII Narz ędzia pomiaru                      
 
1. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się wg. następujących narzędzi: 

� prac klasowych 
� krótkich sprawdzianów  
� prac domowych  
� odpowiedzi ustnych  
� zeszytów ćwiczeń 
� prac długoterminowych (referatów) 
� aktywności na lekcji 
� aktywności poza lekcjami 
� praca w grupach 
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2. Ilość i częstotliwość pomiarów jest zaleŜna od przedmiotu i klasy, w zaleŜności 
od realizowanego programu.  

3. Nauczyciel w ciągu jednego okresu winien wstawić kaŜdemu uczniowi co 
najmniej tyle ocen cząstkowych, ile wynosi tygodniowo liczba godzin 
realizowania danego przedmiotu pomnoŜona przez 2. 

4. Nauczyciel j. polskiego jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu okresu 
dwóch prac klasowych literackich oraz jednego sprawdzianu językowego             
i dyktanda.  

5. W kaŜdym semestrze powinien być przeprowadzony co najmniej jeden 
sprawdzian obejmujący przekrojową partię materiału uwzględniający kluczowe 
dla przedmiotu wiadomości i umiejętności oraz kartkówki w zaleŜności od 
specyfiki przedmiotu. 

6. Oceny za prace klasowe i sprawdziany wystawione są w oparciu o następującą 
skalę punktową: 
0- 30% - ocena niedostateczna (1) 
31 – 50% - ocena dopuszczająca (2) 
51 – 75% - ocena dostateczna (3) 
76 – 90% - ocena dobra (4) 
90 – 100% - ocena b. dobra (5) 
100% + zadanie wykraczające poza program – ocena celująca (6) 

7. Ocena odpowiedzi ustnej. 
� nauczyciel nie podaje terminów odpowiedzi, 
� uczeń na odpowiedź ustną ma najwyŜej 5 minut, 
� inni uczniowie mogą ją ocenić i uzasadnić  
� nauczyciel dokonuje oceny i uzasadnia ją. 

8. Aktywność na lekcji. 
� uczniowie szczególnie aktywni na lekcji będą oceniani po kaŜdym zajęciu, 
� za poprawną odpowiedź, wniosek, nauczyciel moŜe wpisać uczniowi plusy      

do dziennika ocen,  
� odpowiednia ilość plusów powoduje wpisanie do dziennika oceny                  

(wg. kryterium z poszczególnych przedmiotów). 
9. Aktywność poza lekcjami. 
� udział i dobre wyniki w konkursach,  
� wykonywanie indywidualnych (pomoce dydaktyczne) 
� wykonywanie prac długoterminowych (referaty, zielniki, hodowla) 

10. Prace domowe ucznia mogą mieć róŜną formę. 
       O celowości, ilości i kryteriach oceny prac domowych ucznia decyduje 

nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne uwzględniając specyfikę tych zajęć. 
11. Zeszyt przedmiotowy powinien być sprawdzany raz w semestrze. 
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VIII. Ocenianie.  
 
1. KaŜdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości. 
2. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności: 

� prace pisemne, 
� prace domowe,  
� odpowiedzi ustne, 
� zeszyty ćwiczeń,  
� prace długoterminowe, 
� rozwiązywanie problemów, 
� aktywność na lekcjach i poza lekcjami, 
� praca w grupach, 

3. Prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 
4. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie obowiązkowym są zobowiązani do jego 

napisania w terminie 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. 
5. Praca klasowa jest zapowiedziana tydzień wcześniej i omówiony jej zakres. 
6. Pracę klasową, z której uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, moŜna poprawić. 

Poprawa jest dobrowolna w terminie do 2 tygodni od chwili oddania prac. 
Poprawiać moŜna tylko jeden raz. 

7. Kilkuminutowe sprawdziany (max 15 min.) obejmują materiał z 3 ostatnich 
lekcji są niezapowiedziane i nie podlegają poprawie. 

8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie przed lekcją dwa razy w semestrze 
(nie dotyczy prac klasowych)  

9. Sprawdziany obowiązkowe są do wglądu rodziców, a kartkówki są oddawane 
uczniom. Sprawdziany oddawane są w ciągu 2 tygodni od napisania,                     
a kartkówki na następnej lekcji. 

10. Uczniowie szczególnie aktywni na lekcjach będą oceniani  kaŜdych zajęciach. 
11.  Brakujące lekcje uczeń jest zobowiązany uzupełnić w terminie tygodnia. 
12. Nie ocenia się uczniów w ciągu pierwszych trzech dni po dłuŜszej 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 
13. Na początku roku szkolnego przez dwa tygodnie obowiązuje „okres ochronny” 

(nie stawia się ocen niedostatecznych) 
14. Tygodniowo mają się odbyć trzy prace klasowe. jednego dnia moŜe odbyć się 

jedna praca klasowa. 
15. Na tydzień przed klasyfikacją okresową naleŜy zaprzestać przeprowadzania prac 

klasowych.  
16. Na tydzień przed śródroczną i roczną klasyfikacją nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia             
(w formie ustnej) o przewidywanych dla niego stopniach. O przewidywanym 
dla ucznia rocznym stopniu niedostatecznym naleŜy poinformować ucznia            
i jego rodziców (w formie pisemnej) na miesiąc przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady pedagogicznej. 
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17. Uczeń nie klasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów po I okresie 
pozostaje uczniem tej samej klasy i stara się odrobić zaległości programowe        
w II okresie. Jego promocja do klasy wyŜszej jest uzaleŜniona od ocen 
końcowych. 

18. Nauczyciel powinien przechowywać prace klasowe uczniów przez okres 
jednego roku od czasu ich pisania. 

19. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  
20. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.  
21. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k 
ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 
44m ust. 1, zastrzeŜeń, o których mowa wart. 44n, oraz inna dokumentacja 
dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego 
rodzicom.  

22.  Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut 
szkoły.   
 

 
 
 
 
 
IX Tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego.  
 
1. Wprowadzono moŜliwość zdawania egzaminu poprawkowego przez uczniów 
klas szóstych w szkole podstawowej. 
2. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego reguluje Rozporządzenie 
MEN z 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania.  
3. Rada Nauczycieli moŜe wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 
edukacyjnych w przypadku: 

� długotrwałej choroby ucznia, 
� wypadku losowego w rodzinie ucznia, który wpłynął na jego kondycję  
psychiczną, 
� orzeczenia lekarskiego o przyczynie niepowodzeń w szkole spowodowanych 
ukrytą chorobą lub deficytami. 
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X. Tryb i termin przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego 
 
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w przypadku braku podstaw              

do ustalania oceny klasyfikacyjnej z powodu usprawiedliwionej nieobecności 
ucznia na lekcjach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te lekcje w 
szkolnym planie nauczania. 

2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia Rada Pedagogiczna 
moŜe wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na pisemną prośbę ucznia lub 
jego rodziców. 

3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w tygodniu 
następującym po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 
szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 
� dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 
� nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 
� nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako 
członek komisji. 

5. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest oceną ostateczną. 
 
 
 
 
XI. Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych uczniów. 
 
1. Wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych dzieci- klasy 0-III. 
2. Korzystanie z fachowej pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
3. WdroŜenie w Ŝycie opinii wydanej przez poradnię (w ramach moŜliwości 

szkoły). 
� obniŜenie wymagań w stosunku do uczniów słabych. 
� prowadzenie zespołów wyrównawczych (I-III). 
� poradnictwo dla rodziców prowadzone przez nauczycieli i pracowników 
poradni.                
� wzmocnić indywidualny kontakt na linii nauczyciel – rodzic. 

4. Pomoc koleŜeńska. 
5. Stworzenie moŜliwości przez nauczycieli do poprawy ocen z poszczególnych 

przedmiotów. 
6. Zapoznanie się wychowawców z sytuacją rodzin dysfunkcyjnych i wspieranie 

ich w miarę moŜliwości. 
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XII. Sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach i postępach            
uczniów. 
 
1. Zebrania informacyjne ogólne odbywać się będą w miesiącach XI, I, IV. 
2. Konsultacje z rodzicami uczniów zagroŜonych ocenami niedostatecznymi 

organizowane będą w miesiącu XII, V. 
3. Indywidualne kontakty rodziców z wychowawcą klasy odbywać się będą             

w miarę potrzeb rodziców i nauczycieli.  
4. Na pierwszym zebraniu informacyjnym wychowawcy poinformują rodziców                  

o skali ocen i  wymaganiach na poszczególne oceny ze sprawowania oraz            
o skali ocen i wymaganiach ogólnych na poszczególne oceny.  

5. Wzór pisma urzędowego informującego rodziców o zagroŜeniu                          
ich wychowanków ocenami niedostatecznymi w razie nie zgłoszenia  się            
do szkoły na wezwanie wychowawcy. 
 

          „ Zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania informuję  
             Pana (Panią) o przewidywanych dla syna (córki).................... 
             ocenach niedostatecznych (negatywnych  w klasach I – III)  
             z przedmiotów......................................... i o obniŜonej ocenie 
             z zachowania do stopnia......................... . 
     
 
XIII. Analiza wyników oceniania. 
 
1. BieŜąca analiza oceniania dokonywana jest na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej. 
2. Nauczyciel bez wiedzy rodziców i uczniów nie moŜe zmieniać zasad oceniania 

oraz wymagań programowych ustalonych na początku roku szkolnego.  
3. Wyniki oceniania analizowane są wraz z uczniami dwa razy w roku szkolnym. 

 
 

XIV. Ewaluacja szkolnego systemu oceniania. 
 
1. Będzie prowadzona ciągła obserwacja i zbieranie uwag jak działa WSO. 
2. Pod koniec kaŜdego roku szkolnego będzie dokonywana ewaluacja WSO              

na podstawie zebranych uwag od nauczycieli, uczniów i rodziców. 
3. Ewaluacji WSO dokonuje się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej                         

po zakończeniu roku szkolnego.  
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XV. Procedury odwoławcze 
 
1. W klasach I – III obowiązują oceny opisowe z zajęć edukacyjnych i zachowania 

– nie istnieje prawo odwoławcze. 
2. W klasach IV – VI istnieje procedura odwoławcza dotycząca przewidywanej 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych                 
i oceny z zachowania. 

3. W przypadku wpłynięcia odwołania od przewidywanej semestralnej/końcowej 
oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, dyrektor szkoły 
wdraŜa postępowanie wyjaśniające. 

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, nauczyciel danego 
przedmiotu zobowiązany jest do przypomnienia wymagań dotyczących oceny               
o która ubiega się uczeń i pisemnego podania informacji o terminie sprawdzianu 
weryfikującego ocenę. 

5. Sprawdzian weryfikujący ocenę przeprowadzany jest w formie ustnej lub 
pisemnej (z wyjątkiem przedmiotów artystycznych, które mają formę Ŝądań 
praktycznych). 

6. Nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia ucznia              
i rodziców o wyniku sprawdzianu weryfikującego ocenę. 

7. W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości dyrektor oddala odwołanie. 
8. W przypadku wpłynięcia odwołania od przewidywanej semestralnej/końcowej 

oceny z zachowania dyrektor szkoły wdraŜa postępowanie wyjaśniające. 
9. JeŜeli wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostały istotne 

uchybienia procedurze wystawiania oceny, dyrektor powołuje komisje 
weryfikująca ocenę z zachowania. 

10.  W skład komisji weryfikującej ocenę z zachowania wchodzą: 
- dyrektor 
- wychowawca klasy, 
- przedstawiciel SU 
- przedstawiciel RR 
11. Celem komisji jest ponowne rozpatrzenie kwestionowanej przewidywanej oceny 

z zachowania. Decyzja komisji jest ostateczna. 
12. W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości dyrektor oddala odwołanie. 
13. Wychowawca klasy jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia ucznia                   

i rodziców (prawnych opiekunów) o decyzji komisji weryfikującej ocena                       
z zachowania. 

14.  Ocena przewidywana semestralna/końcowa z zachowania moŜe być zmieniona, 
jeŜeli w okresie od podania jej rodzicom i uczniom zajdą istotne zmiany w 
zachowaniu ucznia. Te zmianę zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu 
klasyfikacyjnym. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek w terminie nie 
dłuŜszym niŜ dwa dni od posiedzenia rady Pedagogicznej powiadomić o zmianie 
oceny przewidywanej rodziców ucznia. 
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15. Uczeń i jego rodzice mogą wnieść zastrzeŜenie w formie pisemnej jeŜeli uznają, 
Ŝe semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub Ŝe 
semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. ZastrzeŜenia 
mogą być zgłaszane w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych. 

16.   Powodem odwołania moŜe być:  
� naruszenie zasad WSO, 
� niedotrzymanie terminu podania ocen przewidywanych,  
� ilość ocen nieproporcjonalna/niezgodna do ilości określonych w WSO. 

 
17. W przypadku stwierdzenia, Ŝe semestralna/końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Szkoły powołuje komisję, która 
przeprowadzi: 

 
� postępowanie wyjaśniające,  
� pisemny i ustny sprawdzian umiejętności ucznia. 

 
18. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły nauczyciel uczący danego 

przedmiotu, nauczyciel uczący tego samego lub pokrewnego przedmiotu z innej 
szkoły. 

19. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustalenie nowej 
semestralnej/rocznej oceny z zachowania winny się odbyć:  

 
- zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpoznaniu (czerwiec) dla uczniów 

kończących szkołę podstawową,  
-  na początku ostatniego tygodnia ferii zimowych/letnich dla pozostałych 

uczniów. 
20. Po przeprowadzeniu sprawdzianu komisja ustala semestralną/roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego lub semestralną/roczną ocenę 
klasyfikacyjną z zachowania. 

21. Ustalona przez komisję semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęcia 
edukacyjnego oraz semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania, nie 
moŜe być niŜsza od oceny ustalonej przez nauczyciela wychowawcę. 

22.  Decyzja komisji jest ostateczna. 
23. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o 

którym mowa w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, moŜe przystąpić do 
niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w 
uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

 


