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          tekst jednolity od 01 IX 2015 r. 

           

Podstawa prawna: zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów  oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 

publicznych.  
 

WEWNĄTRZSZKOLNY   SYSTEM   OCENIANIA 

 

§ 1 

 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania w  Zespole Szkół w Grzmiącej zgodny jest z obecnie 

obowiązującymi przepisami.  

2. System oceniania w Zespole Szkół w Grzmiącej wspomaga realizację celów edukacyjnych szkoły 

zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla sześcioletniej szkoły podstawowej, respektuje 

prawa dziecka zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka  oraz wewnętrznymi dokumentami Szkoły. 

3. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. 

4.  Ocena z religii/etyki jest wliczana do średniej ocen ucznia. 

 

 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

 

                                                                             § 2  

 

 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie. 

2. 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, określonej w odrębnych przepisach, 

i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

  2a.   Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego    

          osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co           

           i  jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych 

oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. 

4. Ocenianie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną podlega odrębnym przepisom. 

 

§ 3 

 

1. WSO 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 samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej. 

2. WSO obejmuje: 

1) określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne (przedmiotowe systemy oceniania) niezbędne do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) kryteria oceniania zachowania; 



3) sposoby bieżącego oceniania i ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) tryb ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce. 

 

 

§ 4 

 

Przedmiotowe systemy oceniania. 

 

1. Wszyscy nauczyciele na początku każdego roku  szkolnego, na pierwszych zajęciach, informują uczniów 

o wymaganiach edukacyjnych ze swego przedmiotu, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

ucznia oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej. 

2. Wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów na początku roku szkolnego  

informuje rodziców o wymaganiach edukacyjnych w danej klasie z poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej. 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców ( prawnych 

opiekunów) - o zasadach oceniania zachowania.  

4. Nauczyciele oceniają postępy uczniów w zdobywaniu wiadomości i umiejętności  według kryteriów 

przedmiotowych ustalonych na początku roku szkolnego przez poszczególnych nauczycieli. 

5. Szczegółowe wymagania edukacyjne, formy, zasady, częstotliwość bieżącego oceniania uczniów               

z poszczególnych przedmiotów, wynikające z podstawy programowej i realizowanych przez 

poszczególnych nauczycieli programów nauczania zawarte są w Przedmiotowych systemach oceniania. 

6. Przez cały rok wymagania edukacyjne są dostępne do wglądu w gabinecie Dyrektora. 

7. Jeżeli zajęcia edukacyjne odbywają się tylko w I semestrze to klasyfikacyjna ocena śródroczna jest  

automatycznie klasyfikacyjną oceną roczną z tych zajęć w danej klasie.  

 

 

§ 5 

Ocenianie 

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

2. Na prośbę ucznia i jego rodziców nauczyciel ustalając każdą ocenę powinien ją krótko uzasadnić. 

3. Informacje o ocenach uczniów rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują w formie pisemnej w czasie 

zebrań z wychowawcąoraz w trakcie indywidualnych kontaktów z wychowawcą lub nauczycielami. 

4. W klasach IV-VI informacje o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej rodzice( prawni 

opiekunowie) otrzymują w formie ustnej na podstawie ocen bieżących lub w formie zapisów w 

dzienniczku ucznia lub w zeszycie przedmiotowym. 

5. Pisemne prace  klasowe (zaplanowana w rozkładzie materiału  forma sprawdzenia umiejętności  

edukacyjnych ucznia obejmująca zagadnienia z partii materiału ,zamknięta w tematyczną całość )              

z więcej niż trzech ostatnich lekcji muszą być zapowiedziane przez nauczyciela  z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. Odpowiedni zapis o pracy klasowej powinien znaleźć się w dzienniku 

lekcyjnym (zapis ołówkiem). 

6. Uczniowie powinni znać zakres pracy klasowej i wymagania. 



7. W ciągu tygodnia mogą odbyć się maksymalnie dwie „duże” prace klasowe z poszczególnych 

przedmiotów, ale nie więcej niż jedna dziennie. 

8. Odpowiedzi  pisemne z 1 – 3 ostatnich lekcji tzw. kartkówki nie muszą być zapowiadane przez 

nauczycieli i mogą odbywać się na każdej lekcji. 

9. Sprawdzone prace klasowe/ sprawdziany powinny być oddane uczniom w terminie do dwóch tygodni, 

kartkówki w ciągu 3 najbliższych lekcji. 

10. Rodzic/prawny opiekun ma prawo wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych swojego 

dziecka bezpośrednio u nauczyciela w szkole. 

10a. Ze sprawdzonymi i ocenionymi pracami pisemnymi uczeń zapoznaje się na lekcji. 

10b Pisemne prace kontrolne przechowywane są w szkole u nauczyciela przedmiotu do końca roku szkolnego. 

11. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia niezadawalającej go oceny z pracy klasowej             

w formie i terminie określonym przez nauczyciela. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku 

lekcyjnym obok poprawianej, przy czym obie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny semestralnej. 

12. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji nie podając przyczyn. Prawo to nie dotyczy prac 

klasowych. Ilość nieprzygotowań z danego przedmiotu określają przedmiotowe systemy oceniania. 

13. Nauczyciel ma obowiązek oceniać uczniów systematycznie (przynajmniej jeden raz w miesiącu), 

uwzględniając różne formy aktywności ucznia.. 

14. Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

1) odpowiedzi ustne ( krótkie i długie wypowiedzi na lekcji z trzech ostatnich lekcji oraz na lekcji   

powtórzeniowej z ostatniego działu ); 

2)  prace pisemne ( ćwiczenia, zadania, wypracowania, referaty, wywiady, opracowania, 

dyktanda, testy,  sprawdziany, prace klasowe, konkursy, itd.); 

3) różne formy aktywności na lekcji (praca indywidualna i w grupie, praca z mapą i atlasem, 

tekstem źródłowym, udział w grupach dydaktycznych, inscenizacjach, gra na instrumentach, 

śpiew itp.); 

4) zadania domowe; 

5) inne (ocena za zeszyt, notatki w zeszycie przedmiotowym, udział w konkursach 

przedmiotowych, doświadczeniach praktycznych, reprezentowanie szkoły  w konkursach, 

przeglądach itp.).. 

 

15. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń musi zaliczyć obowiązkowe prace kontrolne w 

terminie dwóch tygodni od dnia powrotu do Szkoły. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje oceną 

niedostateczną. 

16. W  przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może 

wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności 

ucznia 

 

§ 6 

1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o  których mowa w  Rozporządzeniu 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, jeśli ten: 

1) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz 

ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym 

2) posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia 

3) posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,               

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazująca na potrzebę takiego dostosowania – 

na podstawie tej opinii 

4) nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1), 2) ale 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) posiada opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

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

jeśli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,    

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 15 ust.11,12  

3. Uczeń II etapu edukacyjnego, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole 

podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, 

który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną.  
 

 

 

§ 7 

1. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

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

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, w przypadku wychowania fizycznego – także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych 

przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

1) Dyrektor szkoły zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych               

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza na czas określony w tej opinii. 

2) Dyrektor szkoły zwalnia uczniów 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. 

3) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,, zwolniony” lub ,, zwolniona”.  

 

 

§ 8 

 

 

1. Przedmiot Wychowanie do życia w rodzinie’ jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. 

2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą 

dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani 

na ukończenie szkoły przez ucznia. 

§ 9 

 

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

edukacyjnych i zachowania ucznia określonych w szkolnym systemie nauczania według skali 

określonej   w § 10 i 11. 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych           

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 

albo „nieklasyfikowana”. 



§  10 

1. Rok szkolny w Zespole Szkół w Grzmiącej składa się z dwóch semestrów. I semestr rozpoczyna się 

1września i kończy w ostatni piątek stycznia, oceny na II semestr wpisuje się  od następnego dnia po 

wystawieniu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i trwa do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w danym roku szkolnym. 

2. Klasyfikacja roczna ocena w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych  z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 

rocznej oceny  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny z zachowania ( szczegóły               

w systemie oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów klas I-III) § 17. 

3. W drugim etapie edukacyjnym ustalono sześciostopniową cyfrową skalę ocen: 

                      1 - niedostateczny               4 - dobry 

                      2 - dopuszczający                5 - bardzo dobry 

                      3 - dostateczny                    6 – celujący 

4. Oceny klasyfikacyjne bieżące, śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia edukacyjne. 

5. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny: dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, 

celujący  (2-6). 

6. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena niedostateczna (1). 

7. Określono następujące ogólne kryteria ocen wymienionych w pkt. 1: 

1 – „niedostateczny” - uczeń nie spełnia nawet  wymagań koniecznych z danych zajęć edukacyjnych: 

1) ma braki w wiedzy na tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy 

nauczyciela, 

2) nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających 

zastosowania podstawowych umiejętności, 

3) nie opanował określonego minimum materiału, co uniemożliwia mu kontynuację  nauki na 

wyższym poziomie edukacji; 

             2 – „dopuszczający”  - uczeń spełnia konieczne wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych : 

1) ma poważne braki w wiedzy, które można jednak usunąć w dłuższym okresie czasu, 

2) braki te nie przekreślają możliwości dalszej nauki, 

3) przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności; 

          3 – „dostateczny”  - uczeń spełnia konieczne i podstawowe wymagania edukacyjne z danych zajęć 

edukacyjnych: 

1) opanował podstawowe elementy wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej, 

pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień, 

2) potrafi wykonywać proste zadania, 

3) wykazuje się aktywnością na lekcjach w stopniu zadowalającym; 

          4 – „dobry”  - uczeń spełnia konieczne, podstawowe i rozszerzające wymagania z zdanych zajęć 

edukacyjnych: 

1) opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w stopniu zadowalającym, 

2) zna najważniejsze pojęcia, wiadomości i posiada podstawowe umiejętności, 

3) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod 

kierunkiem nauczyciela, 

4) jest aktywny w czasie lekcji; 

          5 – „bardzo dobry”  - uczeń spełnia wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające     

z danych zajęć edukacyjnych: 

1) opanował cały materiał ujęty w programie i wynikający z podstawy programowej, 

2) samodzielnie rozwiązuje problemy  i zadania zlecone  przez nauczyciela,  posługując się nabytymi 

umiejętnościami, 

3) bierze udział w konkursach przedmiotowych, 

4) sprawnie korzysta z wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych, 



5) wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji; 

         6 – „celujący”  - uczeń spełnia konieczne, podstawowe, rozszerzające, dopełniające i wykraczające 

wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych :  

1) posiada wiedzę znacznie wykraczającą  poza zakres materiału , 

2) samodzielnie zdobywa wiadomości, rozwiązuje zadania i problemy, 

3) odnosi sukcesy ( laureat od 1. – 3. miejsca ) w konkursach przedmiotowych i zawodach (na szczeblu 

rejonowym lub wojewódzkim, 

4) jest bardzo aktywny na lekcjach. 

8. Skala ocen bieżących, cząstkowych może być poszerzona poprzez stosowanie  „+” (podwyższenie 

oceny) i „ - ” (obniżenie oceny). Nauczyciel zobowiązany jest do wystawienia z danego przedmiotu w 

semestrze co najmniej 5 ocen (przy jednej godzinie tygodniowo) plus jedną ocenę za każdą następną 

godzinę przypadającą w planie tygodniowym przedmiotu. Np. matematyka: 5+4 godz. tygodniowo = 9 

ocen w semestrze. 

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

10. Jeżeli zajęcia edukacyjne odbywają się tylko w I semestrze, to klasyfikacyjna ocena śródroczna jest  

automatycznie klasyfikacyjną oceną roczną z tych zajęć w danej klasie.  

 

 

§  11 

Kryteria oceny zachowania 

 

1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym oraz  

respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

1) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej”.  

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne ucznia z zajęć 

edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem: 

1) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole, co najmniej dwa razy z rzędu 

ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

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

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) zgodne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

4. W I etapie edukacyjnym opisową śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala 

wychowawca klasy. Zasięga przy tym opinii nauczyciela religii, języka obcego, zajęć 

komputerowych,    ewentualnie gimnastyki  korekcyjnej  i świetlicy. Ocena ustalona przez 

wychowawcę jest ostateczna. 

5. Szczegółowe kryteria ustalania oceny opisowej zachowania znajdują się w przedmiotowym systemie 

oceniania. 

6. W II etapie edukacyjnym ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według sześciostopniowej  

skali: 

1) wzorowe  (wz) 

2) bardzo dobre  (bdb) 

3) dobre   (db) 

4) poprawne  (pop) 



5) nieodpowiednie  (ndp) 

6) naganne (nag) 

 

7. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy według następującego trybu postępowania: 

1) punktowego system oceniania (załącznik 1a) 

2) samoocena ucznia 

3) opinia zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia uczniów danej klasy, sformułowana     

w toku dyskusji. 

4) opinia  nauczycieli  

8. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem warunków i trybu 

opisanych w § 13 ust. 5. 

9.  Ustala się następujące szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia : 

1) OCENĘ  WZOROWĄ   otrzymuje uczeń, który zawsze przestrzega kryteriów oceny  

zachowania: 

a) w sposób wzorowy i zgodnie za swoimi możliwościami wywiązuje się z obowiązków ucznia,  jest 

zawsze przygotowany do zajęć, aktywnie w nich uczestniczy, podejmuje się wykonania zadań 

dodatkowych, wypełnia polecenia nauczyciela, aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, ma 

usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia na zajęcia szkolne, a usprawiedliwień 

dokonuje na bieżąco; 

b) Zawsze przestrzega regulaminu szkolnego, posiada osiągnięcia w wielu dziedzinach działalności 

pozalekcyjnej (np. konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, inne) w szkole i poza nią; 

c) Szanuje symbole i tradycje szkoły; 

d) Dba o piękno mowy ojczystej, nigdy nie używa wulgaryzmów; 

e) Szanuje zdrowie i bezpieczeństwo innych; 

f) Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą na terenie szkoły i poza nią, godnie reprezentuje szkołę        

na zewnątrz, dba o jej dobre imię, jest wzorem do naśladowania; 

g) Zawsze okazuje szacunek dorosłym i kolegom; 

 

2) OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który przestrzega kryteriów oceny 

zachowania: 

a) zgodnie za swoimi możliwościami wywiązuje się z obowiązków ucznia, jest zawsze 

przygotowany do zajęć, aktywnie w nich uczestniczy, wypełnia polecenia nauczyciela, aktywnie 

uczestniczy w życiu klasy i szkoły, ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i spóźnienia na 

zajęcia szkolne, a usprawiedliwień dokonuje na bieżąco; 

b) Zawsze przestrzega regulaminu szkolnego, posiada osiągnięcia zgodnie ze swoimi 

możliwościami; 

c) Szanuje symbole i tradycje szkoły; 

d) Dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów; 

e) Szanuje zdrowie i bezpieczeństwo innych; 

f) Zawsze zachowuje się kulturalnie, dba o dobre imię szkoły; 

g) Zawsze okazuje szacunek dorosłym i kolegom; 

 

3) OCENĘ DOBRĄ  otrzymuje uczeń, który w istotny sposób nie uchybił kryteriom oceny 

zachowania: 

a) Wywiązuje się z obowiązków ucznia, w wyjątkowych sytuacjach może być nieprzygotowany     

do zajęć, nie przeszkadza w ich prowadzeniu, zwykle wypełnia polecenia nauczyciela, dopuszcza 

się do 5 godzin i 5 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze; 

b) Zwykle przestrzega regulaminu szkolnego, dopuszcza się do 3 uwag w semestrze; 

c) Szanuje symbole i tradycje szkoły; 

d) Dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów; 

e) Szanuje zdrowie i bezpieczeństwo innych, nie stwarza sytuacji konfliktowych; 

f) Dba o dobre imię szkoły, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń; 



g) Zwykle okazuje szacunek innym osobom, właściwie się do nich odnosi; 

 

4) OCENĘ POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który sporadycznie uchybia niektórym kryteriom 

oceny zachowania,  a zastosowane środki zaradcze przyniosły oczekiwany rezultat: 

a) Nie w pełni wywiązuje się z obowiązków ucznia, zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć, 

przeszkadzać w ich prowadzeniu, nie wypełniać poleceń nauczyciela – dopuszcza się do 5 uwag  

w semestrze oraz od 6 do 10 godzin i od 6 do 10 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze; 

b) Zwykle przestrzega regulaminu szkolnego, poprawnie zachowuje się w zespole klasowym, choć  

w życiu klasy i szkoły bierze udział w niewielkim stopniu; 

c) Szanuje symbole i tradycje szkoły; 

d) Dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów; 

e) Swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia własnego i innych; 

f) Jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń; 

g) Właściwie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów, innych osób; 

 

5) OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ  otrzymuje uczeń, który często uchybia szkolnym kryteriom 

oceny zachowania, a zastosowane środki zaradcze przyniosły krótkotrwały, oczekiwany 

rezultat: 

a) Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, przeszkadza w prowadzeniu zajęć, lekceważy polecenia 

nauczyciela, spóźnia się na zajęcia i opuszcza je bez usprawiedliwienia – dopuszcza się od 11 do 15 

godzin i od 11 do 15 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze; 

b) Nie przestrzega regulaminu szkolnego; 

c) Nie szanuje szkolnych symboli i tradycji; 

d) Czasami używa wulgarnego słownictwa; 

e) Stwarza sytuacje konfliktowe; 

f) Uczeń ma niski poziom kultury osobistej, jest niekoleżeński; 

g) Zdarza się, że arogancko odnosi się do innych osób; 

 

6) OCENĘ NAGANNĄ  otrzymuje uczeń, który nagminnie uchybia szkolnym kryteriom 

oceny zachowania, i nie wykazuje chęci poprawy mimo zastosowanych środków zaradczych: 

a) Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie wykonuje poleceń 

nauczycieli – otrzymał w tym zakresie ponad 10 uwag w semestrze, opuszcza samowolnie i bez 

usprawiedliwienia zajęcia szkolne (ponad 15 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze); 

b) Nie przestrzega regulaminu szkolnego, niszczy mienie szkolne lub cudzą własność, często stwarza 

konflikty w klasie, w szkole i poza nią, dopuszcza się wymuszeń, wyłudzeń, szantażu, zastraszania, 

kłamstwa, kradzieży, pobić, fałszowania dokumentów (lub podobnych wykroczeń); 

c) Nie szanuje szkolnych symboli i tradycji, kompromituje szkołę na zewnątrz; 

d) Często używa wulgarnego słownictwa;  

e) Pali papierosy, pije alkohol (nawet jeden raz), zażywa lub rozprowadza środki odurzające, jego 

postawa działa demoralizująco na innych; 

f)       Uczeń ma rażąco niski poziom kultury osobistej, wchodzi w kolizję z prawem karnym; 

g) Wulgarnie i arogancko odnosi się do nauczycieli, kolegów, innych osób, nie reaguje na 

oddziaływania wychowawcy, nauczycieli, pracowników szkoły; 

 

10. W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach wychowawca może przy ustalaniu oceny      

zachowania uwzględnić widoczną poprawę i wystawić ocenę wyższą niż wynikałaby                            

ze szczegółowych kryteriów. 

11. Wychowawcy klas IV-VI prowadzą  zeszyty informacji o uczniach i klasie,  umieszczone                  

w dzienniku lekcyjnym oraz punktowy system oceniania(zał. nr.1a)Nauczyciele mogą zapisywać       

w nim uwagi o zachowaniu  uczniów. Z tymi uwagami wychowawca zapoznaje rodziców. Podczas 



indywidualnych kontaktów z   wychowawcą rodzice podpisują uwagi.  Uwagi te nauczyciel 

uwzględnia przy wystawianiu oceny  śródrocznej i rocznej. 

12. Najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca    

i   nauczyciele proponują oceny zachowania uczniów danej klasy. 

13.   Właściwi nauczyciele w ciągu 5 dni mogą wnieść swoje poprawki, uwagi i zastrzeżenia lub 

zaaprobować bez uwag proponowane oceny. 

14.  Wychowawca zasięga opinii zespołu klasowego, a uczeń dokonuje samooceny. 

15. Wychowawca informuje ucznia o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania zgodnie z warunkami i trybem opisanym w § 12. 

16.  Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca ustala ostateczną 

ocenę zachowania i informuje o niej ucznia.  

17. W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń rażąco uchybił ogólnym kryteriom oceny zachowania         

po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji przez radę pedagogiczną, wychowawca klasy w porozumieniu    

z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły może zmienić wcześniej ustaloną ocenę zachowania. Musi 

poinformować o tym fakcie rodziców ucznia w formie pisemnej. Uczeń następnego dnia okazuje 

wychowawcy podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna informację o ocenie. 

 

§  12 

Tryb informowania o ocenach klasyfikacyjnych 

1. Najpóźniej na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej, poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów                             

o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w formie ustnej. Informacji      

o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania udziela wychowawca. O ocenie 

niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz o ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania 

rodzice informowani są pisemnie. Rodzice niezwłocznie podpisują informację. 

2. Informację o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie)     

otrzymują na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. (Informację 

rodzicom uczniowie  przekazują poprzez wpis do dzienniczka ucznia/ zeszytu przedmiotowego). 

3. W przypadku nieobecności ucznia w wyznaczonym terminie, nauczyciel telefonicznie. 

Zawiadamia rodziców o przewidywanych ocenach i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

4. Rodzice mają prawo do uzasadnienia oceny.  Jeżeli dyrektor szkoły uzna wniosek rodziców            

( opiekunów prawnych) za uzasadniony, zobowiązuje nauczyciela danego przedmiotu                    

do dokonania w ciągu 3 dni na piśmie szczegółowego umotywowania przewidywanej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi, WSO              

i przedmiotowym  systemem oceniania. 

 

 

§  13 

Egzamin weryfikacyjny                                                                                                                           

w celu uzyskania wyższej niż przewidywana ocena klasyfikacyjna. 

1. Rodzice ( prawni opiekunowie) w imieniu ucznia mogą złożyć pisemny, uzasadniony wniosek            

do dyrektora szkoły o wyznaczenie egzaminu weryfikacyjnego w celu uzyskania wyższej niż 

przewidywana ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w dwóch przypadkach : 

1) gdy ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być złożone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, 



2) gdy uczeń uznaje że uzyskana ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest jego zdaniem 

zaniżona. Uczeń ( rodzice) mogą złożyć pisemne podanie o weryfikację oceny do dyrektora 

szkoły w terminie 7 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Prawo do składaniu w/w 

egzaminu ma uczeń, który ma wszystkie godziny nieobecne na danym przedmiocie 

usprawiedliwione. 

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

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

niezwłocznie powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,         

w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną  z danych zajęć 

edukacyjnych, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami). 

3. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony jako przewodniczący komisji. 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel  prowadzący takie same  lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

4.   Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin 

sprawdzianu,   zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen.  
5.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  

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

komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

6. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący 

komisji, 

2)  wychowawca klasy, 

3)  nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

4) pedagog, jeśli jest zatrudniony w szkole 

5)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

6)  przedstawiciel rady rodziców. 

7) psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole 

7.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik 

głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza  

ocen. 

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

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

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

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

10.   Egzamin weryfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki    

muzyki,  zajęć komputerowych, zajęć technicznych ,oraz wychowania fizycznego , z których egzamin 

powinien mieć formę zajęć  praktycznych.  

11.  Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu oraz  powołuje komisję w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący 

komisji: 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4) członek komisji  -wychowawca klasy. 

 

12. Komisja niezwłocznie weryfikuje przewidywaną roczną ocenę z zajęć edukacyjnych i decyduje             

o  utrzymaniu lub podwyższeniu oceny do wnioskowanej przez rodzica. Decyzja komisji jest 

ostateczna. Z przeprowadzonego egzaminu weryfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu 

załącza się   pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  



13. Rodzice (prawni opiekunowie) w imieniu ucznia mogą złożyć pisemny uzasadniony wniosek              

do  dyrektora szkoły o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  

na   1 tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 

14. Jeżeli dyrektor szkoły uzna wniosek rodziców za uzasadniony, zobowiązuje wychowawcę                  

do pisemnego umotywowania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie 3 

dni zgodnie z kryteriami oraz trybem oceniania zachowania.  

15. Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący 

komisji: 

2) Wychowawca; 

3)  wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący danego ucznia; 

4)  pedagog; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

6)  przedstawiciel rady rodziców. 

16. Komisja niezwłocznie weryfikuje przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania i w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów decyduje o utrzymaniu bądź podwyższeniu do wnioskowanej 

przez rodziców oceny zachowania. Decyzja komisji jest ostateczna. 

17. Niezwłocznie po posiedzeniu komisji, o której mowa w punktach 11 i 15, o ich decyzji informuje    

rodziców dyrektor szkoły, a wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

18. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminujący) może być zwolniony z udziału           

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

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

w porozumieniu z dyrektorem tejże szkoły. 

 

§  14 

Egzamin  klasyfikacyjny 

 

1. Uczeń może  być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest  
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na    

ponad 50% zajęć edukacyjnych. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 

pisemną prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Zgoda taka, wyrażona przez radę pedagogiczną, uwarunkowana jest możliwością nadrobienia przez  

ucznia zaległości w stosunkowo krótkim czasie ( 1 – 2 miesiące). 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą. 

1) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny                  

lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia 

techniczne,  plastyka , muzyka,  i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych,  zajęć komputerowych                    

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Przewiduje się egzamin klasyfikacyjny z języka obcego, którego uczeń uczy się poza szkołą. Rodzice 

mogą poinformować szkołę o uczęszczaniu dziecka na kurs języka obcego poza szkołą na początku 

roku szkolnego. Dyrektor szkoły umożliwi zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego, powołując 

odpowiedni skład komisji (3  osoby). Nauczyciel języka obcego może być nauczycielem z innej 

szkoły. Uczestniczenie nauczyciela w pracy komisji obliguje Dyrektora Szkoły Podstawowej do 

poinformowania dyrektora szkoły macierzystej.  



7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

8. 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 (opiekunami prawnymi).  

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności      
wskazanego  przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów  rodzice ucznia. 

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 

szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez 

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

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej 

klasy. 

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć 

edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imię i nazwisko ucznia,  nazwiska nauczycieli 

lub skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 

przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego dołącza się do 

arkusza ocen ucznia. 

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

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

dyrektora szkoły. 

15. Uczeń który nie zdał rocznego egzaminu klasyfikacyjnego (otrzymał ocenę niedostateczną) nie 

otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

1) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

,, niesklasyfikowany” albo ,,nieklasyfikowana”. 

16. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

17. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminujący) może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku  dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

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

porozumieniu z  dyrektorem tejże szkoły. 

 

§  15 

Egzamin poprawkowy 

1. Niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

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

(semestralnej)uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch  obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych,  może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

3.  W wyjątkowych przypadkach ( np. wypadki losowe, długotrwałe choroby itp.) rada pedagogiczna na 

pisemny wniosek rodziców, ucznia lub wychowawcy, może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy   

z  dwóch zajęć edukacyjnych.  



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

z plastyki,      muzyki,  zajęć  technicznych , zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, 

których egzamin ma przed wszystkim formę zadań praktycznych.  Zakres pytań przygotowany przez 

nauczyciela egzaminującego/ przedmiotu  na egzamin poprawkowy obejmuje wymagania edukacyjne 

niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych ( na pełną skalę ocen).   

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć    

dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. Uczeń otrzymuje pisemną informację o terminie egzaminu poprawkowego od wychowawcy     

klasy najpóźniej w ostatnim dniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  Nauczyciel 

przedmiotu, z którego uczeń będzie zdawał egzamin poprawkowy przygotuje i przekaże uczniowi        

w formie pisemnej, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych, zakres materiału na ocenę 

dopuszczającą z tego przedmiotu. Wychowawca odnotuje fakt przekazania informacji uczniowi          

o terminie egzaminu w dzienniku lekcyjnym   na stronie „kontakty wychowawcy z rodzicami”. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

               1) dyrektor szkoły albo nauczyciel  wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący 

                    komisji, 

               2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

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

7.   Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminujący) może być zwolniony z udziału       

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego 

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

następuje w porozumieniu z  dyrektorem tejże szkoły. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć 

edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu, imię                

i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do 

protokołu  załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół dołącza się do arkusza ocen ucznia. 

9.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym  

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły nie 

później niż do końca września danego roku. 

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

wyższej i powtarza klasę (z zastrzeżeniem  § 15 pkt. 11, 12). 

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć 

edukacyjnych  odnotowując powyższy fakt w arkuszu ocen. 

12.  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, pod warunkiem że te obowiązkowe 

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

wyższej. 

13. W ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego rodzice (prawni opiekunowie) 

ucznia mogą wnieść zastrzeżenia do dyrektora szkoły zgodnie z warunkami i trybem opisanym           

w    § 13. 

 

 

 

 

 

§  16 

Warunki ukończenia szkoły podstawowej  



1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej  uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej, przystąpił do sprawdzianu opanowania umiejętności określonych   

w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami. 

2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

3. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, 

kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu, a także przykładowe zadania i ogłasza 

gonie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest 

przeprowadzany sprawdzian. 

4. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. Sprawdzian organizuje zespół egzaminacyjny powołany przez dyrektora komisji 

okręgowej. Komisja okręgowa przygotowuje arkusze do sprawdzianu. 

5. Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim. 

Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku, tj. 40 punktów. 

6. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian nie można korzystać z żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

7.  W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. 

8. Uczeń może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji 

okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego 

przeprowadzania. 

9. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzian 

w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych  

ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

niepublicznej poradni specjalistycznej. 

10. Opinia ta powinna być wydana do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 

sprawdzian, nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły  podstawowej. 

11. Opinia powinna być przedłożona dyrektorowi szkoły poprzez rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 

12.  Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym 

terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym 

przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu 

wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

13. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza 

ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. 

14. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 

sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na 

udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do 

sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

ucznia. 

15.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia 

jest  udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie 

wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

16. Wynik sprawdzianu na podstawie przyznanej liczby punktów ustala powołany przez dyrektora 

komisji okręgowej zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji 

17. Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny. 

18. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzaniu nie odnotowuje się na 

świadectwie ukończenia szkoły. 

19. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia 

komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w pkt. 12 - do dnia 31 sierpnia 

danego  roku. 

20. Protokoły przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się według zasad 

określonych odrębnymi przepisami. 



 

§  17 

System oceniania, klasyfikowania 

I promowania uczniów klas I-III. 

 

1.  Ocenianie, w nauczaniu zintegrowanym to proces gromadzenia informacji o uczniach. Ocena pełni 

głównie funkcje diagnostyczne, służy wspieraniu szkolnej kariery uczniów oraz motywuje do nauki. Jej 

celem jest monitorowanie rozwoju dziecka. Ocenie podlega praca i postępy ucznia, a nie jego wiedza. 

Ocena ma wskazać, co uczeń osiągnął, co robi dobrze, ile już potrafi, a nie to, czego nie umie. Ocena to 

informacja o aktywności,  postępach i trudnościach oraz o uzdolnieniach i zainteresowaniach uczniów. 

2. Takie ocenianie: 

1) daje dziecku informację o tym, co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest na 

drodze do osiągnięcia celu; uwzględnia możliwość dziecka (nie wszyscy w tym samym czasie 

są w stanie opanować jakąś umiejętność, a niektórzy nigdy nie będą biegli w danym zakresie); 

2) bierze pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonywanie jakiegoś 

zadania; 

3) nie etykietuje dzieci; 

4) zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek się opłaca; 

5) nie pełni funkcji kary czy nagrody; 

6) nie zawiera krytyki osoby; 

7) uwzględnia postęp jaki dokonał się w dziecku. 

3.  W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi 

Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia: 

1) poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego, 

2) wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności     

w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

4.  Szczegółowe kryteria oceniania w poszczególnych klasach są zawarte w dzienniku klasowym, gdzie 

opisane są osiągnięcia uczniów w zakresie; 

1) mówienia; 

2) słuchania; 

3) czytania; 

4) pisania; 

5) liczenia; 

6) rysowania /malowania/ 

7) śpiewania /grania/ 

8) tworzenia; 

9) badania, 

10) organizowania własnych działań; 

11) doskonalenia się 

5. Ocena w nauczaniu zintegrowanym uwzględnia następujące edukacje: 

1) polonistyczna, 

2)  język obcy nowożytny 

3)  muzyczna 

4) Plastyczna 

5) Społeczna 

6)  przyrodnicza 

7) Matematyczna 

8) zajęcia komputerowe 

9) zajęcia techniczne 

10) wychowanie fizyczne 

11) religia/ etyka 



6. Osiągane wyniki nauczania w kl. I – III mierzone będą w następującej skali: 

1) Wspaniałe  (w.)- robi bardzo duże postępy, osiąga doskonałe wyniki; 

2)  Bardzo dobrze (bd.)- osiąga bardzo dobre wyniki; 

3) Ładnie  (ł.)- osiąga dobre wyniki; 

4) Postaraj się  (ps.)- osiąga wyniki wystarczające; 

5) Pomyśl  (p.)- osiąga wyniki słabe, niewystarczające; 

6) Pracuj więcej (pw.)- osiąga wyniki poniżej wymagań. 

7.  Dopuszcza się poszerzenie skali ocen przez stosowanie znaku „+” ( podwyższenie oceny)  i znaku     

„- ”  (obniżenie oceny). 

8. Ocenie ucznia za jego pracę, oprócz odpowiedniego znaczka towarzyszyć będzie komentarz słowny, 

pisemny, pochwała ustna. Informacja dla uczniów będzie przedstawiona w formie karty osiągnięć 

ucznia, ze wskazaniem ocenianych kategorii. 

9. Do sformułowania opisu osiągnięć ( postępów) w ciągu roku szkolnego służą między innymi, pisemne 

prace kontrolne, które obejmują zadania sprawdzające opanowanie poszczególnych umiejętności. 

1)  sprawdziany ( trwają od 30-40 minut), które muszą być zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem, nauczyciel musi je sprawdzić i oddać w ciągu tygodnia. Uczniowie prac  te 

poprawiają wspólnie w klasie w dniu oddania. W ciągu tygodnia mogą być tylko dwie  tego 

rodzaju prace. Uczniowie otrzymują prace kontrolne do domu. Następnego dnia przynoszą  je 

z podpisem rodzica.; 

2)  Nauczyciel jest zobowiązany do gromadzenia prac kontrolnych uczniów.  Nauczyciel             

w swoim ocenianiu powinien uwzględnić zalecenia poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

Nauczyciel w zależności od jego inwencji twórczej może w ocenianiu wewnątrzklasowym  

wprowadzić medale, żetony, szablony, punkty lub inne formy oceny cząstkowej. 

10. Uczeń klasy  I – III  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia 

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

1) Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) opiekunów 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.  

2) 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.  

 

Do szczególnych przypadków zalicza się między innymi: 

a. Posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub 

opinią Poradni psychologiczno-Pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

b. Trudności i zaburzenia komunikacyjne, językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w 

innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji; 

c. Przewlekła choroba, uniemożliwiająca realizacje obowiązku szkolnego, w tym indywidualnego 

nauczania; 

d. Brak podstawowych  wiadomości i umiejętności do kontynuowania edukacji w klasie 

programowo wyższej lub na II etapie edukacyjnym, a zwłaszcza umiejętności czytani  i pisania; 

e. Niedojrzałość emocjonalna – lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, 

płaczliwość, moczenie się. 

11. W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową. W ocenianiu zachowania ucznia należy 

uwzględnić jego kulturę osobistą, aktywność i stosunek do obowiązków szkolnych oraz przestrzeganie 

zasad współżycia w grupie. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) Oceny z zajęć edukacyjnych.; 

2) Promocję do klasy programowo wyższej. 

12. Ewaluacji systemu oceniania, dokonują nauczyciele kształcenia zintegrowanego, po zakończeniu cyklu 

kształcenia ( tj. po przeprowadzeniu jednego rocznika dzieci  przez klasę I, II, III ) 

 

§  21 



OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM. 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

 

1) Osiągnięcia edukacyjne ucznia. 

2) Zachowanie ucznia. 

   

2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 

specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego . 

Należy pamiętać, że w WSO należy uwzględnić specyfikę uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną  

, którzy znajdują się w każdej szkole, mimo że nie jest ona szkołą specjalną. 

5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) Wymaganiach na poszczególne oceny. 

2)  Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. 

3)  Trybie uzyskiwania wyżej niż przewidywania oceny z zajęć edukacyjnych. 

4)   Warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz trybie uzyskiwania 

  wyżej niż przewidywana oceny rocznej klasyfikacyjnej zachowania. 

 

6. Pamiętajmy, że  

 

1) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2) Na wniosek ucznia lub rodziców uzasadniamy ocenę. 

3) Dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom ( sprawdziany, prace 

kontrolne, wytwory, itp.) Jest to szczególnie ważne aby móc rodzicom pokazać wytwory prac dzieci             

i wskazać  postępy w usprawnianiu. 

7. Klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów kl. I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć, 

zachowania i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej – ocena opisowa. 

8. Roczne i śródroczne oceny ustala się od kl. IV szkoły podstawowej w/g skali: 

 

  1)  z zajęć edukacyjnych;                                                                                                                                                                                                           

 

a) celujący                  - 6 

b) bardzo dobry          - 5 

c) dobry                      - 4 

d) dostateczny             - 3 

e) dopuszczający        - 2 

f) niedostateczny        - 1 

 

   

 

 2) z zachowania; 

 

a) wzorowe 



b) bardzo dobre 

c) dobre 

d) poprawne 

e) nieodpowiednie 

f) naganne   

 

9. Ocena z zachowania uwzględniać powinna w szczególności: 

 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia ( frekwencja), postępowanie zgodne z dobrem 

społeczności szkolnej, 

2) dbałość o honor i tradycje szkoły 

3) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

5) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

6) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

10. Dla oceny uczniów z deficytem intelektu kryteria należy odpowiednio dostosować i proponuje 

      się wziąć pod uwagę: 

1) zainteresowanie pracą na lekcji i zaangażowanie w nią, 

2) wysiłek włożony w pracę, 

3) sposób dotarcia do wiedzy, 

4) samodzielność wykonywania zadań, 

5) poziom umiejętności 

11. Ocenę z zachowania wystawia się na podstawie wypełnionej karty zachowania ucznia. Zwrócić należy 

uwagę na pozytywne wzmocnienie ucznia poprzez stworzenie warunków do uzyskania pozytywnej oceny: 

pozwoli to na realizację rewalidacyjnej funkcji oceny. 

12. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym        

i znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego 

na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w formie oceny opisowej. 

13. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając 

specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).  

14. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym                 

i znacznym  postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna uwzględniając 

specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami/ prawnymi opiekunami. 

15. Uczniowie  z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym i znacznym nie przystępują do 

sprawdzianu. 

 

 

§  22 

Postanowienia końcowe do WSO 

 

1. WSO na bieżąco podlega monitoringowi i ewaluacji. 



2. W procesie monitorowania WSO udział bierze specjalnie powołany zespół nauczycieli. 

3. W procesie ewaluacji WSO udział biorą:  

1) uczniowie (przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych,  na 

zebraniach Samorządu Uczniowskiego),  

2) rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich, przez ankiety, dyskusje z nauczycielami),  

3) nauczyciele (podczas rady pedagogicznej, dyskusji, zebrań). 

4. Wszelkie zmiany w WSO dokonuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zał. nr 1 

 

Punktowy system oceniania zachowania 
 

 

 Stworzenie wizerunku „osoby ucznia” (punkt 16 punktacji) 

      Każdy uczeń tworzy własny wizerunek 

 Wprowadzenie zeszytów lekcji wychowawczych 

 Wizerunek „osoby ucznia” 

 Kryteria oceny zachowania ucznia 

 Zasady 

 Samoocena ucznia (dwa razy w miesiącu) 

 Każdy uczeń otrzymuje kredyt 100 punktów, który równoważny jest ocenie dobrej. 

 Uczeń i jego praca nad sobą mają wpływ na ocenę końcową.  

 Każdy z uczniów ma szanse na podwyższenie oceny. 

 

 

ZACHOWANIE SKRÓT ILOŚĆ PUNKTÓW 

wzorowe wz 230 i więcej 

bardzo dobre bdb 169-229 

dobre db 100-168 

poprawne pop 60-99 

nieodpowiednie npd 20-59 

naganne nag 0-19 

 

 

 

Zakresy w jakich można zdobywać lub tracić punkty 

 
 

PUNKTY DODATNIE 
L.p. Zakres czynności Punkty 

1.  Udział w konkursach pozaszkolnych 

a) laureat 

15 

20 

2.  Udział w konkursach szkolnych 

a) laureat 

10 

15 

3.  Udział w zawodach sportowych 

 

10 

4.  Aktywne sprawowanie funkcji w szkole 

a) Samorząd szkolny 

b)  Dyżury międzylekcyjne 

10 

5.  Aktywne sprawowanie funkcji w klasie 

a) Samorząd klasowy 

b) Dyżury  

10 



6.  Praca na rzecz klasy, szkoły: 

a) Gazetki 

b) Utrzymanie porządku 

10 

7.  Pomoc koleżeńska 

a) Doraźna 

b) systematyczna 

10 

8.  Aktywny udział w pracach kół zainteresowań i organizacji( systematyczność) 10 

9.  Osiągnięcia nie ujęte w regulaminie : 

a) Sumienność i obowiązkowość 

b) Inne wg uznania wychowawcy 

Do 20 

10.  Wszystkie nieobecności usprawiedliwione 10 

11.  100% frekwencja 20 

12.  Kulturalne zachowanie wobec innych 15 

13.  Dbałość o swój wygląd i higienę osobistą, kultura słowa w szkole i poza nią 20 

14.  Zaangażowanie czytelnicze 

a) min. 5 książek co semestr 

b) otrzymanie tytułu czytelnika miesiąca 

 

10 

20 

15.  Kultura zachowania (w tym strój galowy) podczas: 

a) Apeli 

b) Uroczystości szkolnych 

c) Wycieczek 

d) Wyjazdów do kina, teatru 

10 

16.  Systematyczne noszenie mundurka 10 

17.  Kulturalne zachowanie w świetlicy, stołówce i bibliotece 10 

18.  Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią 20 

19.  Brak negatywnych uwag 20 

20.  Surowce wtórne (semestralnie) 20 

 

PUNKTY UJEMNE 

L.p. Zakres czynności Punkty 

1.  Niewykonywanie poleceń nauczycieli, opiekunów, pracowników szkoły 20 

2.  Złośliwe przeszkadzanie w lekcji i utrudnianie nauczycielowi jej przeprowadzenia 20 

3.  Aroganckie zachowanie wobec: 

a) Nauczycieli 

b) Obsługi 

c) Opiekunek 

d) Kierowców autobusu 

e) Rówieśników 

f) Innych osób 

20 

4.  Niewywiązywanie się z obowiązków; 

a) Ucznia 

b) Dyżurnego 

c) Sprawującego funkcję w samorządzie 

10 

5.  Zaczepki słowne lub fizyczne 15 

6.  Inicjowanie i uczestniczenie w bójkach 20 

7.  Używanie wulgaryzmów 15 

8.  Kłamstwa i oszustwa 20 

9.  Niszczenie mienia w szkole i poza nią 20 

10.  Inne przewinienia , nie przewidziane regulaminem, dotyczące: 

a) Stosunku do obowiązków szkolnych 

b) Niewłaściwego zachowania 

Do 20 



11.  Kradzieże 30 

12.  Zastraszanie i wyłudzanie pieniędzy 30 

13.  Zaśmiecanie otoczenia i niszczenie przyrody 10 

14.  Ucieczki z lekcji 20 

15.  Spóźnianie się na zajęcia (za każde spóźnienie) 5 

16.  Niewykonywanie zobowiązań 10 

17.  Palenie papierosów, picie alkoholu, używanie środków odurzających 30 

18.  Brak dbałości o swój wygląd zewnętrzny: 

a) Długie i duże kolczyki 

b) Długie paznokcie 

c) Brak stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych 

10 

19.  Brak jednolitego stroju (mundurka) 5 

20.  Nieusprawiedliwione godziny (każda) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zał. nr 2 

 

 
KARTA  OBIEGOWA UCZNIA 

Zespołu Szkół w Grzmiącej 

 

 

Imię i nazwisko ucznia  

 

..................................................................................... 

 

 

 

Zaświadcza się, że Uczeń/ Uczennica nie ma żadnych zobowiązań wobec niżej wymienionych agend : 

 

 Agendy placówki          Potwierdzenie 

 Nauczyciel wychowawca 
  

  

 Nauczyciel wychowania fizycznego 
  

  

 Nauczyciel muzyki 
  

  

 Nauczyciel techniki 
  

  

 Nauczyciel informatyki 
  

  

 Biblioteka szkolna 
  

  

 Sekretariat szkolny 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół  

 

Grzmiąca, dnia ………………………..   …………………………………………… 

podpis, pieczą 

 


