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Podstawy prawne: 

1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z 

ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego 

 w poszczególnych typach szkół 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

 i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych. 

4.  Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych ustaw z dnia 20.02.2015 r. 

5. Rozporządzenie w sprawnie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z 10  

czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 843) 

6. Statut szkoły 

Mając na celu poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  

i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju, 

motywowaniem ucznia do dalszej pracy, dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom)  

i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia oraz 

umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej wprowadza się wewnątrzszkolny system oceniania. 

Lista zajęć edukacyjnych w poszczególnych klasach szkoły zostaje określana na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej poprzedzającej rozpoczęcie roku szkolnego. Lista ta 

stanowi podstawę do semestralnego i rocznego klasyfikowania uczniów oraz wypełniania 

świadectw promocyjnych. 

Nauczyciel, wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i 

rodziców o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz o 

zasadach oceniania. 

Rok szkolny składa się z dwóch semestrów zakończonych klasyfikowaniem. 

Nauczyciele przyjmują następujące ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych: 

1. Stopień celujący (6) – oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza 

poziom osiągnięć edukacyjnych  przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela 

programie nauczania są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w 

ich uzyskaniu. 

2. Stopień bardzo dobry (5) – oznacza, że uczeń opanował pewny zakres wiadomości 

 i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie 

nauczania. 
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3. Stopień dobry (4) – oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości  

i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania 

nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści 

kształcenia. 

4. Stopień dostateczny (3) – oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym 

zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela 

programie nauczania, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych 

trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu (dziedziny edukacji). 

5. Stopień dopuszczający (2) – oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości  

i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania 

jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w 

danym przedmiocie (dziedzinie edukacji) i utrudnia kształcenie w innych przedmiotach 

(dziedzinach edukacji). 

6. Stopień niedostateczny (1) – oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań 

określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia 

mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu 

(dziedziny edukacji) i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów 

(dziedzin edukacji). 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za wiedzą dyrekcji szkoły, uczniów i ich 

rodziców (prawnych opiekunów), mogą wprowadzić w swym ocenianiu bieżącym i 

semestralnym śródrocznym inną skalę stopni oraz (lub) stosować elementy oceny opisowej, 

ale ocenę klasyfikacyjną roczną wyrażają w opisanej wyżej skali sześciostopniowej, choć 

mogą ją uzupełnić elementami opisu czy komentarza (w postaci załącznika).  

 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  

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

powinien dalej się uczyć.  

 

Wszystkie rozwiązania w zakresie nauczycielskich systemów oceniana po stwierdzeniu 

przez dyrektora szkoły ich zgodność z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania  i 

rozporządzenia stają się załącznikami do wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Oceny są 

jawne dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace 

kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu u nauczycieli 

przedmiotów. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel nie 
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stosujący oceny opisowej powinien ją uzasadnić. W uzasadnionych przypadkach 

potwierdzonych pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej nauczyciel zobowiązany jest obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do 

ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauczaniu lub deficyty rozwojowe, 

uniemożliwiające sprostanie wymogom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.  

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki  

i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 

przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

W przypadku przedstawienia opinii o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach 

wychowania fizycznego wydanej przez lekarza, dyrektor szkoły za wiedzą nauczyciela 

wychowania fizycznego wydaje decyzję o całkowitym zwolnieniu ucznia z tych zajęć na czas 

określony. W przypadkach dotyczących potrzeby częściowego zwolnienia z wykonywania 

niektórych czynności ruchowych decyzję podejmuje samodzielnie nauczyciel. Pisemne prace 

sprawdzające z poszczególnych przedmiotów muszą być zapowiadane uczniom 

przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem a ich terminy – uzgodniony z wychowawcą 

klasy, który opracowuje harmonogram obciążenia swojej klasy sprawdzianami (jeden 

dziennie, nie więcej niż trzy tygodniowo). Sprawdziany obejmujące materiał z ostatnich 

dwóch tematów nie muszą być zapowiedziane i ich częstotliwość pozostaje w gestii 

nauczyciela. 

Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w tygodniu poprzedzającym ferie 

zimowe, a roczne w tygodniu poprzedzającym zakończenie roku szkolnego. 

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne przedmioty.  

 

Przed klasyfikowanymi posiedzeniami Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele 

są zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców o przewidzianych ocenach  

z miesięcznym wyprzedzeniem.  W przypadku ocen niedostatecznych należy dokonać tego 

na piśmie, za co odpowiedzialny jest wychowawca klasy (z podpisem rodzica lub list 

polecony). 

 

Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna klasyfikacyjna na koniec roku może 

być zmieniona tylko w  wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego w ostatnim 

tygodniu ferii letnich przed komisją wyznaczoną przez dyrektora szkoły. Uczeń, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.  
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Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz  w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.  

Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych za zgodą  

Rady Pedagogicznej na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), uczeń realizujący 

indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

Termin egzaminu powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) i w zasadzie odbyć się w ostatnim tygodniu semestru. W skład komisji wchodzą 

nauczyciele przedmiotów, z których uczeń nie został klasyfikowany, a przewodniczącym jest 

wychowawca klasy. W klasie szóstej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna organizuje  w 

kwietniu sprawdzian poziomu opanowanych umiejętności określonych w standardzie 

wymagań. Wynik sprawdzianu wpisuje się na świadectwa ukończenia szkoły. Wyniki 

sprawdzianu nie mają wpływu na ukończenia szkoły.  

Do średniej oceny semestralnej lub rocznej wlicza się wszystkie przedmioty 

obowiązkowe, ocenę z religii lub etyki oraz oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

 


