
§ 45  

Wewnątrzszkolny system oceniania klas IV-VIII 

 

1. Ocenianie uczniów w klasach IV-VIII ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 

postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

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

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 

1a. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

1b. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

1c. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

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

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1d. Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

2. Lista zajęć edukacyjnych w poszczególnych klasach szkoły zostaje określana na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej poprzedzającej rozpoczęcie roku szkolnego.  



3. Lista zajęć stanowi podstawę do semestralnego i rocznego klasyfikowania uczniów oraz 

wypełniania świadectw promocyjnych. 

4. Nauczyciel, wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i 

rodziców o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów 

oraz o zasadach oceniania. 

5. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów zakończonych klasyfikowaniem. 

6. 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; 

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). 

7. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za wiedzą dyrekcji szkoły, uczniów i ich 

rodziców mogą wprowadzić w swym ocenianiu bieżącym i semestralnym śródrocznym 

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

8. Ocenę klasyfikacyjną roczną wyrażają w opisanej wyżej skali sześciostopniowej, choć 

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

9. 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.  



10. 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.  

11. Oceny są jawne dla ucznia, jak i jego rodziców.  

12. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu u 

nauczycieli przedmiotów: 

1) Kartkówki i karty pracy przekazywane są uczniowi po omówieniu na lekcji i 

ocenieniu; 

2) Oryginały sprawdzianów, testów i prac klasowych pozostają w dokumentacji 

szkolnej do zakończenia roku szkolnego tj. do 31 sierpnia danego roku. 

Następnie ulegają zniszczeniu;  

3) Istnieje możliwość wykonania fotokopii (zdjęcia) sprawdzianu, testu lub pracy 

klasowej przez ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego. W uzasadnionych 

przypadkach (np. jeśli wykonanie fotokopii nie jest możliwe), istnieje 

możliwość wykonania kserokopii sprawdzianu, testu lub pracy klasowej; 

4) Oryginały dokumentów (w klasach I – VIII), ich kserokopie lub fotokopie mogą 

być udostępniane, gdy wszyscy uczniowie danej klasy napisali sprawdzian, test 

lub klasówkę. Wyjątkiem są sytuacje losowe, np. dłuższa choroba ucznia, pobyt 

w szpitalu itp.; 

5) Termin poprawy danego sprawdzianu, testu lub klasówki nie może być ustalony 

wcześniej niż nastąpiło wypożyczenie oryginału, wykonanie fotokopii lub 

wydanie kserokopii testu, sprawdzianu lub pracy klasowej; 

6) Każdy nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania może zawrzeć 

możliwość wypożyczenia oryginału uczniowi, rodzicom lub prawnym 

opiekunom na określonych przez siebie warunkach.  

13. Nauczyciel nie stosujący oceny opisowej powinien ją uzasadnić.  

14. 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.  

15. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy 

przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

16. 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.  

17. W przypadkach dotyczących potrzeby częściowego zwolnienia z wykonywania 

niektórych czynności ruchowych decyzję podejmuje samodzielnie nauczyciel na 

podstawie zaleceń lekarza 



18. Pisemne prace sprawdzające - prace klasowe z poszczególnych przedmiotów - muszą 

być zapowiadane uczniom przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem a ich terminy 

– umieszczone w dzienniku, (jeden dziennie, nie więcej niż trzy tygodniowo).  

19. Sprawdziany obejmujące materiał z ostatnich dwóch tematów nie muszą być 

zapowiedziane i ich częstotliwość pozostaje w gestii nauczyciela. 

20. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w miesiącu styczniu. 

21. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne przedmioty. 

22. Przed klasyfikowanymi posiedzeniami Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele 

są zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców o przewidzianych ocenach z 

tygodniowym wyprzedzeniem.  W przypadku ocen niedostatecznych należy dokonać 

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

list polecony). 

23. 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. 

24.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę.  

25. 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.  

26. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych za zgodą  

Rady Pedagogicznej na prośbę jego rodziców uczeń realizujący indywidualny tok lub 

program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 

szkołą może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

27. Termin egzaminu powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami i odbyć się w 

ostatnim tygodniu roku szkolnego.  

28. W skład komisji wchodzą nauczyciele przedmiotów, z których uczeń nie został 

klasyfikowany, a przewodniczącym jest wychowawca klasy.  

29. Do średniej oceny semestralnej lub rocznej wlicza się wszystkie przedmioty 

obowiązkowe, ocenę z religii lub etyki oraz oceny z dodatkowych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych. 

 

§ 45a 

 

1. Ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych 

1) Z testów i prac klasowych przyjmuje się jednakowy sposób oceniania dla 

wszystkich przedmiotów: 

a) 0% - 29% - ocena niedostateczna , 

b) 30% - 49%- ocena dopuszczająca, 

c) 50% - 74%- ocena dostateczna, 

d) 75% - 89%- ocena dobra, 

e) 90% - 98%- bardzo dobra, 

f) 99% - 100%- ocena celująca ; 



2) Każda ocena w klasach IV-VIII zapisywana jest w nowej rubryce w dzienniku 

elektronicznym  

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów: 

1) Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych uwzględnia się oceny bieżące, 

biorąc pod uwagę niżej wymienione formy i ich wagi: 

a) Waga 3: 

 Prace klasowe i testy podsumowujące dział, 

 Osiągnięcia w konkursach ( laureaci), 

 Projekty edukacyjne (długoterminowe),  

b) Waga 2 : 

 Sprawdzian ustny lub pisemny z określonej partii materiału ( 

więcej niż 2 tematy), 

 Aktywność na zajęciach, 

 Prezentacje, albumy, plakaty, scenki, dialogi, recytacje, piosenki, 

gra na instrumencie, wypracowania, referaty, 

 Udział w konkursach, przeglądach artystycznych i zawodach 

sportowych, 

 Prowadzenie zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń 

(długoterminowe),  

c) waga 1: 

 Kartkówki z jednego tematu, 

 Odpowiedz ustna z jednego tematu, 

 Praca domowa, 

 Krótkie formy wypowiedzi, 

 Głośne czytanie, 

 Ćwiczenia i zadania wykonywane podczas lekcji, 

 Prace plastyczne, techniczne, informatyczne wykonane na lekcji, 

 Próbny egzamin ósmoklasisty;  

2) Testy diagnostyczne - nie wlicza się do średniej; 

3) Za pracę długoterminową uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania; 

4) Uczniowi przysługuje prawo do zwolnienia z kartkówki lub odpowiedzi ustnej 

pod warunkiem, że jego numer z dziennika został wyznaczony, jako numer 

zwolniony z odpowiedzi wylosowany w danym dniu; 

5) W ocenianiu stosuje się wpis „ nb ” wobec ucznia, który był nieobecny w czasie 

pomiaru dydaktycznego;  

6) Jeżeli uczeń był nieobecny w czasie pomiaru dydaktycznego zalicza określoną 

partię materiału na zasadach i w terminie określonym przez PZO. Jeżeli nie 

przystąpi w określonym przez PZO terminie do zaliczenia klasówki, 

sprawdzianu, kartkówki zapowiedzianej otrzymuje ocenę niedostateczną; 

7) Za aktywność uczeń może otrzymać od 3-5 plusów w zależności od PZO. 

3. Klasyfikowanie (promowanie) 

1) Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV-VIII są ustalane według 

następujących zasad: 



a) Średnia ocen bieżących:  

- od 5,6 do 6,0 - celujący 

- od 4,65 do 5,59 - bardzo dobry 

- od 3,65 do 4,64 - dobry 

- od 2,65 do 3,64 - dostateczny 

- od 1,65 do 2,64 -dopuszczający 

- od 1,0 do 1,64- niedostateczny 

4. Nauczyciel dokonując oceny klasyfikacyjnej bierze pod uwagę średnią ważoną oraz 

szczególną sytuację ucznia. 

5. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę na zasadach i w terminie określonym w 

Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 

 


