
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

 

 

Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

 

§1. 

1. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b) zachowanie ucznia. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do  wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych 

w szkołach programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad  współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

  

 

§2. 

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

 wewnątrzszkolnego.  

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz  o postępach w   tym  zakresie, 

b) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju 

poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się 

dalej uczyć, 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach 

ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

 -wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych 

do uzyskania     poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych     i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b) ustalenie kryteriów oceniania zachowania, 



c) bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznych 

i rocznych oceny  klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach 

przyjętych w zespole, 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,  

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali 

i w formach przyjętych w zespole, 

f) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych  

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

g) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji  o postępach i trudnościach ucznia w nauce.  

 

§3. 

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów uwzględniają przepisy zawarte 

w Regulaminie oceniania zachowania.  

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów 

 

§4 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców  

 (prawnych   opiekunów) o:  

1) wymaganiach edukacyjnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i  rocznych 

ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) zajęć warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej 

oceny  klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowani 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  

 oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż  przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny    klasyfikacyjnej zachowania. 

 



§5 

 

1. Oceny są  jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych ). 

 

2. Nauczyciel ma obowiązek stosować różne formy sprawdzania osiągnięć ucznia.  

Mogą to  być, np.: 

a) odpowiedź ustna,  

b) praca i aktywność na lekcji, 

c) praca domowa, 

d) prowadzenie zeszytu przedmiotowego/ćwiczeń, 

e) długoterminowa praca twórcza, 

f) pisemna praca kontrolna, przy czym: 

- kartkówka obejmuje materiał z trzech ostatnich tematów, może być  

niezapowiedziana, czas trwania ok. 20 minut, 

- praca klasowa/sprawdzian obejmujący szerszy zakres, termin podany     uczniom 

z tygodniowym wyprzedzeniem, obowiązuje wpis do dziennika,     czas trwania – 

1 godzina lekcyjna lub więcej, 

g) osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach. 

 

3. Oceny za prace pisemne wpisywane są do  e-dziennika w kolorze czerwonym. 

 

4.Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić pracę kontrolną  w terminie dwóch tygodni. 

 

5.Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 

otrzymują do  wglądu wg poniższych zasad: 

a) uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca, 

b) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole 

po rozdaniu  i     omówieniu ich przez nauczyciela, 

c) rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych oraz innej 

 dokumentacji,     dotyczącej oceniania swoich dzieci w szkole po ustaleniu 

terminu z     nauczycielem uczącym danego przedmiotu 

d) po zapoznaniu się, w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną 

pracą  swojego dziecka rodzice zwracają ją nauczycielowi 

e) na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić podaną ocenę, 

f) prace klasowe, sprawdziany na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) mogą być 

skopiowane, 

g) uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do e – dziennika. 

 



6. W przypadku nieobecności ucznia na pisemnej pracy klasowej, sprawdzianie uczeń ma 

 obowiązek ustalić  z nauczycielem formę i zakres sprawdzanych treści, nauczyciel 

 wyznacza termin pracy. 

 

7. Nauczyciel ma obowiązek systematycznie oceniać wiedzę i umiejętności ucznia. 

 Liczba ocen w  jednym okresie klasyfikacyjnym przy jednej godzinie tygodniowo 

powinna  wynosić co najmniej  trzy,  przy dwóch godzinach tygodniowo co najmniej pięć, 

natomiast przy trzech, czterech,  pięciu i  sześciu godzinach zajęć w tygodniu należy 

wystawić minimalną liczbę ocen równą  iloczynowi tych godzin pomnożonych przez dwa. 

 

8. W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej trzy prace klasowe/sprawdziany,  

a w danym dniu tylko  jedna (zapis nie dotyczy prac w grupach językowych, 

informatycznych). 

 

9. Nauczyciel przechowuje prace w szkole przez okres jednego, bieżącego roku  szkolnego 

(od września do sierpnia). 

 

 

Indywidualizowanie pracy z uczniem i dostosowanie wymagań 

 

§6 

 

1. W ocenie osiągnięć edukacyjnych należy uwzględnić specyficzne trudności w uczeniu się  

 uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo 

 funkcjonujących systemach sensorycznych, ale mających trudności w przyswajaniu treści 

 dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego. 

O  specyficznych trudnościach w uczeniu się orzeka opinia poradni psychologiczno- 

 pedagogicznej. 

 

2. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować wymagania edukacyjne, dostosowując je 

do poziomu rozwoju i możliwości uczenia się poszczególnych uczniów. W szczególności 

nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia: 

 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – 

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia np. przepisów w sprawie organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 

ogólnodostępnych i integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 

szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, 



 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym 

dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 

 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie 

tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających (opracowanym 

dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt. 2b, 

 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a-c, który objęty jest 

pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych 

w planie działań wspierających, opracowanych dla ucznia. 

   

3. Dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-

pedagogicznej o kształceniu specjalnym nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

opracowuje indywidualne zakresy wymagań edukacyjnych dostosowane do ich potrzeb 

i możliwości psychofizycznych. W ocenianiu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

niepełnosprawnego uczestniczy także nauczyciel wspomagający, który ocenia wkład 

pracy włożony przez ucznia w wykonanie zadania oraz proponuje formy i sposoby 

sprawdzania jego wiadomości i umiejętności . 

   

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, 

muzyki i plastyki oraz zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki tych  zajęć. Same osiągnięcia ucznia i ich bezwzględny poziom mają dla 

ustalenia  oceny  znaczenie drugoplanowe. 

   

5. Na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia oraz czasie  

niedyspozycji w zajęciach - wydanej przez lekarza, uczeń może być  zwolniony z zajęć 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki: 

 

a) decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor 

szkoły na podstawie pisemnej opinii lekarskiej o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach. Opinia lekarska wraz z wnioskiem rodziców 

winna być dostarczona do szkoły najpóźniej do końca września w przypadku okresu 

klasyfikacyjnego lub do końca lutego w przypadku II  okresu klasyfikacyjnego, 

 



b) w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”, 

 

c) decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

podejmuje dyrektor szkoły na podstawie pisemnej opinii lekarskiej o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazującej, jakich ćwiczeń 

fizycznych (czy też jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może wykonywać oraz 

przez jaki okres. Uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego 

z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń 

fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany, 

 

d) zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego nie ma wpływu na promocję ucznia lub 

ukończenie szkoły, 

 

e) jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie  śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 

„zwolniony”/”zwolniona”. 

 

6. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia 

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

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

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

przebiegu     nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”/”zwolniona”. 

 

7. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 6, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Uczeń z niepełnosprawnością 

intelektualną  w stopniu lekkim uczy się tylko jednego języka  obcego nowożytnego. 

 

Klasyfikowanie 

 

§7 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

a)  śródrocznej i rocznej, 

b)  końcowej. 

 

2. Rok szkolny składa się z dwóch  okresów klasyfikacyjnych. Klasyfikacja  śródroczna 



i roczna polega na   okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych,  określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia 

oraz ustaleniu - według  skali określonej w statucie - śródrocznych, rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć  edukacyjnych i z zachowania.  

 

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku szkolnym, w styczniu, w ostatnim   

 tygodniu I okresu klasyfikacyjnego, klasyfikację    roczną  w czerwcu, w terminie 

określonym przez  dyrektora szkoły,  zgodnie z statutem. 

 

4. Nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych są zobowiązani do zapisania i podania 

przewidzianych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych (rocznych) uczniów w terminie 

10 dni przed plenarnym zebraniem Rady Pedagogicznej, ocena niedostateczna 

na miesiąc  przed klasyfikacją. 

 

5. Wychowawcy klas są zobowiązani na miesiąc przed  śródrocznym i na miesiąc 

przed rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  poinformować uczniów oraz 

ich rodziców     (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 

Forma przekazu informacji powinna być pisemna, potwierdzona podpisem rodziców.  

 

6. Na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym RP - w związku z wprowadzaniem  

e-dziennika, a tym     samym dostępem rodziców do informacji nt. postępów 

edukacyjnych, wychowawczych  swego dziecka, frekwencji, zawiadomień i uwag- 

wychowawcy mogą drogą elektroniczną  lub podczas spotkań 

z rodzicami  poinformować rodziców/ opiekunów o przewidywanych  ocenach 

klasyfikacyjnych z  poszczególnych zajęć edukacyjnych i z zachowania.  

Oceny śródroczne, roczne z poszczególnych przedmiotów nauczyciele wpisują najpóźniej 

na dwa dni przed zebraniem klasyfikacyjnym rady. 

 

7. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeśli  uznają, że  śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych,     bądź z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

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

7 dni po zakończeniu     zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu  nieobecności ucznia 

na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu  przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania. 

 

9. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują 



z tychże zajęć edukacyjnych celującą roczną  ocenę klasyfikacyjną. 

  

10. W przypadku stwierdzenia, że roczna lub śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna  z zachowania została ustalona niezgodnie 

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

która  przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć edukacyjnych 

lub w  przypadku oceny zachowania ucznia ustala ocenę w drodze głosowania - w trybie 

i na  zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach prawa oświatowego. 

 

 

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych 

§8 

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 została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny.  Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor  powołuje komisję, która przeprowadza 

pisemny i ustny  sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć 

edukacyjnych lub zachowania. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w punkcie drugim, ustala się z uczniem i jego 

rodzicami.  

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

Termin, o którym mowa w punkcie 3 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. 

5. W skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel  z   danej   lub   innej   szkoły   tego   samego   typu, prowadzący takie 

same zajęcia edukacyjne; 



2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

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

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany   przez    dyrektora   szkoły   nauczyciel    prowadzący    zajęcia 

edukacyjne w danym oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób 

prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same 

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

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,  

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania (pytania) sprawdzające, 

f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 



d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

11. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych może być  zmieniona tylko  w wyniku egzaminu poprawkowego – w trybie 

i  na zasadach  przewidzianych w odrębnych przepisach. 

12. W klasach I – III szkoły podstawowej  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

 edukacyjnych są  ocenami opisowymi. 

13. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I – III polega na okresowym 

 podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów i ustaleniu jednej rocznej opisowej 

 oceny  klasyfikacyjnej  oraz  opisowej oceny z zachowania w dwóch  okresach 

klasyfikacyjnych roku   szkolnego. 

14. Uczeń otrzymuje ocenę z religii lub etyki wtedy, gdy jego rodzice (prawni opiekunowie) 

wyrażają życzenie uczestniczenia dziecka w zajęciach z tego przedmiotu. Ocena ta 

wliczana jest do średniej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej.  

15. Ocena z religii, etyki nie ma wpływu na promocję oraz ukończenie szkoły. 

16. Uczeń uczęszczający na dodatkowe zajęcia edukacyjne jest oceniany na ogólnych 

zasadach. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma jednak 

wpływu na średnią  ocen oraz promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie 

szkoły. 

17. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu: 

1) jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów, 

2) zachowania ucznia, 

3) ustalenia  śródrocznych i rocznych opisowych ocen klasyfikacyjnych. 

 

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

z zachowania. 



Ocenianie 

 

§9 

1. Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. Ocenianie bieżące ma 

na celu gromadzenie informacji o bieżących postępach ucznia,  ujawnia aktualny stan 

wiedzy, stopień opanowania przez ucznia umiejętności  przewidzianych w podstawie 

programowej oraz wskazuje dalsze kierunki rozwoju. 

 

2. Oceniane będą indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach 

dydaktycznych:  

 

1) umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się,  

2) samodzielne wytwory ucznia, prace klasowe, sprawdziany, prace domowe, ćwiczenia, 

projekty, referaty,  

3) umiejętności prezentowania wiedzy,  

4) systematyczność pracy ucznia,  

5) zaangażowanie i kreatywność ucznia,  

6) umiejętność współpracy w grupie.  

 

3. Oceny klasyfikacyjne  śródrocznej i roczne od klasy IV szkoły podstawowej do klasy 

III gimnazjum ustala się według następującej skali: 

 

- stopień celujący   –  6 używany skrót – cel. 

- stopień bardzo dobry  –  5 używany skrót - bdb 

- stopień dobry              –  4 używany skrót - db 

- stopień dostateczny   –  3 używany skrót - dst 

   - stopień dopuszczający  –  2 używany skrót – dop.  

   - stopień niedostateczny  –  1 używany skrót - ndst 

4. Oceny  śródroczne i oceny roczne, końcowe wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza 

 się stosowanie + i – tylko przy ocenie bieżącej. 

 

5. Szczegóły dotyczące kryteriów oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych regulują 

Przedmiotowe  Zasady Oceniania. Uwzględniają one wagę oceny, przypisaną 

odpowiedniej formie aktywności ucznia. 

 

6. Ocena roczna, końcowa z zajęć edukacyjnych powinna uwzględniać: 

- efekty pracy ucznia, 

- wkład pracy ucznia, 

- motywację do nauki, 

- jego systematyczność. 



7. Kryteria wymagań na oceny  śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych: 

 

Celująca uczeń opanował wiadomości i umiejętności, pozwalające 

rozwiązywać zadania problemowe w sposób niekonwencjonalny. 

Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle 

posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych. Osiąga sukcesy 

w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych, artystycznych i innych. 

 

bardzo dobra uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania danych zajęć edukacyjnych. 

Potrafi samodzielnie formułować wnioski i rozwiązywać zadania 

problemowe, dokonywać analizy i syntezy nowych dla niego 

zjawisk. Pracuje systematycznie, jest aktywny na lekcji. 

 

Dobra uczeń pracuje systematycznie i jest aktywny na lekcji a stopień 

opanowania wiedzy i umiejętności przewidzianych programem 

nauczania, mimo pewnych braków, jest zadawalający  

i nie prognozuje problemów w opanowaniu dalszych treści 

kształcenia. Zdobytą wiedzę uczeń potrafi wykorzystać w praktyce. 

 

Dostateczna uczeń pracuje systematycznie, opanował wiedzę oraz umiejętności 

przewidziane w programie nauczania jedynie w zakresie 

podstawowym, a jego orientacja w realizowanym programie rokuje 

możliwość opanowania dalszych partii materiału i nadrobienia 

zaległości. Rozwiązuje typowe zadania lub problemy o średnim 

stopniu trudności. 

 

Dopuszczająca uczeń pracuje nie zawsze systematycznie, rozwiązuje typowe 

problemy o minimalnym stopniu trudności tylko przy pomocy 

nauczyciela, a wiedzę i umiejętności przewidziane w realizowanym 

programie nauczania opanował w tak niewielkim stopniu, że może 

to spowodować wystąpienie problemów z opanowaniem następnych 

partii materiału i uniemożliwić nadrobienie zaległości. 

 



Niedostateczna uczeń nie opanował treści programowych w stopniu podstawowym, 

a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu 

dalsze zdobywanie wiedzy z danych zajęć edukacyjnych. Nie jest 

w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

 

8. Za prace pisemne oceniane punktowo wystawia się oceny według poniższej skali: 

 

 a)  celujący                             98 – 100  punktów / % 

            b)  bardzo dobry   91 -   97   punktów / % 

 c)  dobry 75 -   90   punktów / % 

 d)  dostateczny 60 -   74   punktów / % 

 e)  dopuszczający 39 -   59   punktów / % 

 f)  niedostateczny                0 -   38   punktów / % 

 

 

9. Ocena  śródroczna, roczna może zostać podwyższona przez nauczyciela, jeżeli uczeń robi 

postępy w nauce, bądź przejawia dużą aktywność i systematyczność w uczeniu się. 

Analogicznie ocena może zostać obniżona. 

 

10. Uczeń, który otrzymał śródroczną, klasyfikacyjną ocenę niedostateczną musi uzupełnić 

poziom wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu w terminie i na zasadach uzgodnionych 

z nauczycielem. 

 

11. Szczegółowe kryteria oceny opisowej dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej 

ustalają    wszyscy  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.  

 

12. Począwszy od oddziału klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny  

klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowych, a także śródroczna i roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi. 

 

13. Oceny śródrocznej i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla  uczniów 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

są ocenami opisowymi.  

  

14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć 

artystycznych, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 



 

15. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu  opinii nauczycieli, 

uczniów danej   klasy  oraz  ocenianego ucznia. Wychowawca  uwzględnia frekwencję, 

pisemne uwagi, upomnienia, nagany, pochwały, wyróżnienia, a  także bierze pod uwagę 

wpływ na zachowanie ucznia zaburzeń stwierdzonych przez  specjalistę, popartych opinią 

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni  specjalistycznej.  

 

16. Nieobowiązkowy udział ucznia w zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia 

w rodzinie” także nie podlega  ocenie i nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

 

Promowanie 

 

§10 

 

1. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych  

nie ma wpływu na  promocję do klasy programowo wyższej ani  na  ukończenie szkoły. 

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

 wyższej: 

a) w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

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

oraz po  zasięgnięciu opinii rodziców/prawnych opiekunów ucznia, 

b) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 

szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

 

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

programowo wyższej jeżeli ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne  oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków §9 pkt 3 nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

 wyższej  i powtarza klasę , z zastrzeżeniem §9  pkt 5. 

 

5. Rada pedagogiczna 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 obowiązkowe zajęcia 



edukacyjne są,  zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo  wyższej. 

6. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych  

w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej 

2) w przypadku gimnazjum – przystąpił do  egzaminu gimnazjalnego (nie dotyczy to 

uczniów zwolnionych z egzaminu decyzją dyrektora OKE). 

 

7. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest 

zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na  celu rozwiązanie konkretnego 

problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. 

 

8. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego 

w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 

 

 

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

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

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

wyższej z wyróżnieniem. 

 

10. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

§11 

 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin     klasyfikacyjny. 

 

2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 



3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

 

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

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, 

c) uzupełniający różnice programowe. 

 

4. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4-3 pkt b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny zachowania.  

5. 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 (prawnymi opiekunami). 

 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem 

pkt. 10. 

 

7. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

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

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez 

Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b, przeprowadza 

komisja,     powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

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

wchodzą: 

 

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 

–  jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniej klasy. 

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

rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 



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

klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b - skład 

komisji, 

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny, 

e) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

    odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje  się „nieklasyfikowany”. 

14. Uczeń, który w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych otrzymał jedną ocenę 

niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy.  

 

Egzamin poprawkowy 

§12 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy. 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, 

z których egzamin  ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

W  skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły/ wicedyrektor jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako członek komisji. 

2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności:  



1) skład komisji,  

2) imię i nazwisko ucznia, 

3) termin egzaminu,  

4) nazwę zajęć edukacyjnych, 

5) pytania egzaminacyjne, 

6) wynik egzaminu oraz  uzyskaną   ocenę. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły, który przypada na ostatni 

tydzień ferii letnich. 

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

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

wyznaczonym przez  dyrektora szkoły terminie - nie później niż do końca września. 

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

nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.  

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz 

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

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka 

regionalnego, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie 

ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

7. W przypadku  zastrzeżeń do przeprowadzonego egzaminu poprawkowego rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą odwołać w się terminie 5 dni - od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. 

Ocenianie zewnętrzne 

§13 

             

1. Ocenianie zewnętrzne realizowane jest w formie     egzaminu po  klasie trzeciej 

gimnazjum.  

2. Zasady przeprowadzania   egzaminu regulują odrębne  przepisy. 

 

 

 

 

 


