
Rozdział 9 

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

 
§ 44. 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania klas I-III: 

 
1. Ocenianiu uczniów w klasach I – III podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne 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 szkole programów nauczania; 

2) zachowanie ucznia – ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia 

zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

2. Ocenianie w klasach I-III to proces polegający na: 

1) stałej obserwacji uczniów przez nauczyciela i rozpoznawaniu poziomu opanowania przez 

nich wiadomości i umiejętności; 

2) ocenianiu ich postaw społeczno- emocjonalnych w stosunku do wymagań edukacyjnych; 

3) gromadzeniu informacji o procesie nauczania, uczenia i wychowania; 

4) monitorowaniu pracy ucznia oraz przekazywaniu 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; 

5) pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju, samokształceniu; 

6) motywowaniu ucznia do dalszej pracy; 

7) dostarczaniu rodzicom i nauczycielom informacji o trudnościach w uczeniu się i specjalnych 

uzdolnieniach ucznia; 

8) umożliwianiu nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

3. Rodzaje ocen: 

1) wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości stanowi podstawę do zapewnienia 

każdemu uczniowi maksymalnego rozwoju, dokonywana jest we wrześniu, 

2) ocena bieżąca - informująca ucznia o jego postępach i zachowaniu, wyraźnie wskazująca 

osiągnięcia i to, co należy usprawnić poprawić, 



1. ocena podsumowująca: śródroczna i końcoworoczna – ocena opisowa w dzienniku 

elektronicznym i na świadectwie uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności: mówienie, czytanie, pisanie umiejętności matematyczne, 

przyrodnicze, artystyczno – techniczne, motoryczno- zdrowotne oraz zachowanie i szczególne 

osiągnięcia. 

2. Podstawą oceny jest realizacja wymagań edukacyjnych zawartych w kryteriach oceniania w 

poszczególnych klasach I – III (Przedmiotowych Zasadach Oceniania). 

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

indywidualnego nauczania nauczyciel jest zobowiązany uwzględnić w ocenianiu wskazania 

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 

4. W klasie I nauczyciel rozpoczyna pracę z dziećmi od wstępnej diagnozy ich przegotowania 

do szkoły. 

5. Wyniki diagnozy służą w trakcie roku szkolnego do oceny postępów uczniów w porównaniu 

ze stanem wyjściowym. 

6. Pracę w klasie II nauczyciel rozpoczyna od diagnozy sprawdzającej stopień opanowania 

wiadomości i umiejętności po klasie I. 

7. W klasach II –III większego znaczenia nabierają sprawdziany wymagające od uczniów 

czytania ze zrozumieniem i notowania swoich wiadomości. 

8. Dominującym narzędziem w monitorowaniu osiągnięć uczniów pozostaje obserwacja 

postępów prowadzona wspólnie ze wszystkimi osobami mogącymi wnieść swoje spostrzeżenia 

do tworzenia całościowego obrazu dziecka (nauczyciele świetlicy, prowadzący zajęcia 

pozalekcyjne, rodzice, pedagog szkolny, logopeda) . 

9. W klasach I –III przy ocenie bieżącej w edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel posługuje 

się oceną wyrażoną za pomocy symboli cyfrowych (6, 5, 4, 3, 2, 1), które odpowiadają 

określonemu poziomowi wiadomości i umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych 

edukacji. Oceny te mogą zawierać komentarz słowny. (Tabela 1) 

 
Tabela 1. 

Ocena - 

symbol 

cyfrowy 

Poziom 

wiadomości 

i 

umiejętności 

 

Ocena bieżąca 

 

Ocena sprawdzianów 

6 poziom 

najwyższy 

Uczeń opanował pełny zakres 

wiedzy i umiejętności określony 

programem nauczania w danej 

klasie oraz samodzielnie wykonuje 

zadania dodatkowe. Biegle 

posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i 

praktycznych oraz osiąga sukcesy 

w konkursach przedmiotowych, 

zawodach sportowych i innych. 

ocenę 6 otrzymuje uczeń 

,który uzyskał 100% 

wszystkich punktów oraz 

wykonał zadania dodatkowe. 

Komentarz słowny dla 

ucznia: np.: Osiągasz 

doskonałe wyniki. Posiadasz 

uzdolnienia i rozwijasz je. 

Należą Ci się gratulacje! 

5 poziom 

wysoki 

Uczeń opanował pełny zakres 

wiedzy i umiejętność określony 

ocenę  5  otrzymuje  uczeń, 

uzyskał 100% - 95% 



  programem nauczania przedmiotu 

w danej klasie. Sprawnie 

posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne. Potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązania zadań i problemów w 

nowych sytuacjach. 

wszystkich punktów . 

Komentarz  słowny dla 

ucznia: np.: Osiągasz 

doskonałe wyniki. Należą Ci 

się gratulacje! 

4 poziom 

średni 

Uczeń opanował niepełny zakres 

wiedzy i wiadomości określony w 

programie nauczania w danej 

klasie. Poprawnie wykorzystuje 

wiadomości i rozwiązuje 

samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne. 

ocenę 4 otrzymuje uczeń, 

który wykonał pracę 

samodzielnie i uzyskał 94 - 

80% wszystkich punktów. 

Komentarz słowny dla 

ucznia: np.: Pracujesz bardzo 

dobrze. Robisz 

duże postępy. Tak trzymaj! 

3 poziom 

dostateczny 

Uczeń opanował wiadomości i 

umiejętności w danej klasie w 

stopniu zadowalającym. 

Rozwiązuje (wykonuje) typowe 

zadania teoretyczne lub 

praktyczne o średnim poziomie 

trudności. Przy trudniejszych 

wymaga pomocy nauczyciela. 

ocenę 3 otrzymuje uczeń, 

który wykonał pracę przy 

niewielkiej pomocy 

nauczyciela i uzyskał 79 - 60 

% wszystkich punktów. 

Komentarz słowny dla 

ucznia: np.: Dobrze 

pracujesz, ale stać cię, by 

było lepiej. Postaraj się 

następny razem! 

2 poziom 

niski 

Uczeń przyswoił część 

wiadomości i zdobył niektóre 

umiejętności. Rozwiązuje zadania 

teoretyczne i praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności, 

najczęściej z pomocą nauczyciela. 

ocenę 2 uzyskuje uczeń, 

który popełnia liczne błędy, 

potrzebuje pomocy 

nauczyciela. Uzyskuje 59 - 

40% wszystkich punktów. 

Komentarz słowny dla 

ucznia: np.: Pracuj uważniej! 

Pomyśl! 

1 poziom 

bardzo niski 

Uczeń ma duże problemy z 

przyswojeniem wiedzy i 

umiejętności. Nie jest w stanie 

rozwiązać (wykonać) zadań o 

niewielkim stopniu trudności. 

Wymaga  stałego  wsparcia  ze 

strony nauczyciela. 

ocenę 1 uzyskuje uczeń, 

który popełnia liczne błędy, 

nie radzi sobie z 

wykonywaniem wielu zadań, 

niezbędna jest pomoc 

nauczyciela i dostosowanie 

zadań do możliwości ucznia. 
 



   W sprawdzianie uzyskuje 39 

- 0% wszystkich punktów. 

Komentarz słowny  dla 

ucznia:  np.: 

Musisz więcej ćwiczyć, a 

zaczniesz osiągać lepsze 

wyniki  w  nauce.  Pracuj 

systematycznie i uważnie! 

 

10. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę: 

1) pisemną – w klasie I, II, III wyrażoną stopniem (od 1 do 6 wpisaną do dziennika 

elektronicznego); 

2) werbalną – ustne wyrażanie zdania akceptacji przez nauczyciela i kolegów podczas zajęć 

11. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas 

wielokierunkowej działalności ucznia. 

12. Sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań. 

13. Dopuszczalne jest stosowanie znaku „+” lub „-” z wyjątkiem oceny celującej, przy której 

nie stawia się znaku „+” i oceny niedostatecznej, przy której nie stawia się znaku „-”. 

14. Ocenianie uczniów z religii i etyki odbywa się zgodnie z zapisem rozporządzenia MEN z 

dnia 14 kwietnia 1992r. § 9 ust. 2 dotyczącego oceny z religii/ etyki, nakazuje on swoistą 

„anonimowość” oceny religii/etyki oraz: 

1) umożliwia w sposób jawny przekazywanie informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych 

oraz opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z programów nauczania religii (różnych wyznań) i etyki; 

Oceny bieżące, śródroczne i roczne z religii i z etyki wyrażane są za pomocą stopni w skali 1- 

6; 

15. Uczniowi, który uczęszcza na dodatkowe zajęcia religii oraz etyki, umieszcza się na 

świadectwie dwie oceny z tych przedmiotów. 

16. W przypadku zajęć wychowania fizycznego obowiązuje skala ocen: 1- 6. 

17. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia, 

należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w 

działaniach podejmowanych na rzecz kultury fizycznej. 

18. Ocenianie uczniów z informatyki w klasch I – III odbywa się zgodnie z obowiązującą skalą 

ocen: 1-6. 

19. Ocenianie uczniów z języka obcego odbywa się zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami 

Oceniania z języka angielskiego w klasach I – III. 

20. Oceny zachowania uczniów dokonuje wychowawca klasy na podstawie obserwacji 

własnych oraz z uwzględnieniem opinii innych nauczycieli i pracowników szkoły. 

1) Ocenianie odbywa się zgodnie z zapisami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania 

Zachowania. 

2) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o: 

a) wymaganiach edukacyjnych 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 



c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych; 

3) (uchylony); 

4) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. 

5) Rodzice poświadczają podpisem fakt zapoznania się z zasadami ocenia. 

6) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców; 

7) Wszystkie sprawdziany i ocenione prace pisemne przechowywane przez nauczyciela są 

udostępniane uczniowi i jego rodzicom na zasadach ustalonych w statucie szkoły; 

8) Prace pisemne są przechowywane zgodnie z zapisami zawartymi w statucie szkoły. 

21. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 

1) ustnie sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów; 

2) prace pisemne ,np. (dłuższe wypowiedzi ciągłe); 

3) kartkówki /sprawdziany/- trwają nie dłużej niż 15 minut; 

4) prace klasowe- trwają od 30 - 45 minut; 

5) testy trwają 2/3 godziny; 

6) obserwacja uczenia się (praca w grupie;) 

7) aktywność, zadania domowe; 

8) prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze informacyjne; 

9) wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim w przedmiotach „artystycznych" 

oraz wychowaniu fizycznym). 

22. Nauczyciel oceniając pisemne prace ucznia i ustalając kryteria oceniania kieruje się 

normami: 

1) celujący- 100% i zadanie dodatkowe, 

2) bardzo dobry - 100% - 90% maksymalnej liczby punktów; 

3) dobry - 89% - 70% maksymalnej liczby punktów; 

4) dostateczny - 69% - 50% maksymalnej liczby punktów; 

5) dopuszczający - 49% - 35% maksymalnej liczby punktów; 

6) niedostateczny - 34% - 0% maksymalnej liczby punktów 

23. Organizacja procesu sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: 

1) W klasach I-III ocena klasyfikacyjna końcoworoczna jest oceną opisową; 

2) Oceny bieżące odnotowywane są w dzienniku elektronicznym; 

3) Oceny bieżące są jawne dla ucznia i jego rodziców; 

4) Uczeń otrzymuje informacje o ocenach bieżących w formie ustnej i/lub pisemnej; 

5) Nauczyciel zawsze podaje jawnie umotywowane oceny do wiadomości ucznia i jego 

rodziców; 

6) Rodzice otrzymują informacje o ocenach dziecka w formie: 

a) ustnej – na spotkaniach z rodzicami, na konsultacjach indywidualnych, według potrzeb 

wychowawcy, na prośbę rodzica, 

b) pisemnej – w dzienniku elektronicznym, ocena końcoworoczną – na świadectwie; 

7) Śródroczna ocena opisowa jest wynikiem półrocznej obserwacji rozwoju dziecka i zawiera 

wskazówki do dalszej pracy dla ucznia i rodziców; 

8) Końcoworoczna ocena opisowa podkreśla zmiany w rozwoju dziecka i ma charakter 

diagnostyczno – informacyjny; 



9) Ocenę opisową śródroczną i końcowo roczną w formie pisemnej sporządza wychowawca 

w oparciu o zgromadzone informacje dotyczące ucznia; 

10) Do arkusza ocen dołącza się roczną opisową ocenę osiągnięć ucznia; 

11) Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

i zachowania ucznia za pomocą oceny opisowej; 

12) Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym 

roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej /opisowej/ z zajęć edukacyjnych i zachowania 

/opisowej/; 

13) Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli jego osiągnięcia 

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie; 

14) Uczeń klas I-III może powtarzać tę samą klasę w wyjątkowych przypadkach, 

uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem 

zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-

III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców 

ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału; 

15) W terminie zawartym w statucie szkoły należy poinformować rodziców o negatywnej 

ocenie klasyfikacyjnej ucznia. 

24. Sposoby informowania uczniów i ich rodziców o indywidualnych osiągnięciach: 

1) Wymagania edukacyjne i przedmiotowe zasady oceniania przedstawiane są uczniom na 

jednych z pierwszych zajęć w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowany w dzienniku 

elektronicznym; 

2) Wymagania edukacyjne i przedmiotowe zasady oceniania przedstawiane są rodzicom na 

pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, a fakt ten potwierdzony jest podpisem rodzica 

na liście potwierdzającej zapoznanie się z aktami wewnętrznymi szkoły. Informacja na temat 

wymagań edukacyjnych obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z poszczególnych 

edukacji nauczania, uwzględnia poziom wymagań na poszczególne oceny szkolne; 

3) Ocenianie ucznia w nauczaniu wczesnoszkolnym jest jawne i odbywa się na bieżąco w 

klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia; 

4) Nauczyciel sprawdza wykonywane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza 

uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy 

wyeksponować. Podkreśla, więc osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi uczniami; 

5) Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego, tj.: obserwuje 

ucznia i jego pracę, rozmawia z nim i motywuje do dalszych wysiłków. Sprawdzone i ocenione 

prace kontrolne uczeń i rodzice otrzymują do wglądu na terenie szkoły, zawsze, gdy zajdzie 

taka potrzeba; 

6) Nauczyciel może określić sposób dostępu do sprawdzonych i ocenionych prac; 

7) Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego; 

8) Informacje o postępach ucznia w nauce i pracy rodzice uzyskują podczas kontaktów in- 

dywidualnych z nauczycielem, podczas zebrań z rodzicami organizowanymi zgodnie z 

kalendarzem szkolnym oraz w czasie dni otwartych szkoły; 

9) W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do zajęć - rodzice informo- 

wani będą podczas indywidualnych spotkaniach z nauczycielem; 

10) W przypadkach utrudnionych kontaktów z rodzicem informacje zostaną przekazane tele- 

fonicznie; 



11) W przypadkach niemożliwego kontaktu telefonicznego - wysłanie listu poleconego - 

zaproszenie do szkoły na indywidualną rozmowę; 

12) Ocenę śródroczną otrzymuje rodzic po zakończeniu śródrocza; 

13) Ocenę końcoworoczną otrzymuje rodzic w dniu zakończenia roku szkolnego na 

świadectwie szkolnym; 

25. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia ustalone zgodnie z przyjętymi w PZO 

kryteriami winny być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach 

zapewniających ich obiektywność. 

26. Sprawy sporne między uczniami i ich rodzicami a nauczycielem dotyczące oceniania, 

klasyfikowania i promowania rozstrzyga dyrektor. 

 
§ 45. 

Wewnątrzszkolne zasady 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) (uchylony) 

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 półrocznego 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 półroczy zakończonych klasyfikowaniem. 

6. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych: 

1) Stopień celujący (6) – oznacza, że uczeń w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności 

z danego przedmiotu określone programem nauczania; 

2) Stopień bardzo dobry (5) – oznacza, że uczeń w dużym stopniuopanował wiadomości i 

umiejętności przewidziane 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 i utrudnia kształcenie w innych przedmiotach; 

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 i zasadniczo utrudnia kształcenie 

w zakresie innych przedmiotów. 

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

rodziców mogą wprowadzić w swym ocenianiu bieżącym i śródrocznym inną skalę stopni oraz 

(lub) stosować elementy oceny opisowej, 

8. (uchylony) 

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 zasad oceniana po stwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły 

ich zgodności z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i rozporządzenia stają się 

załącznikami do WZO. 



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 przedmiotowych zasadach oceniania może zawrzeć możliwość 

wypożyczenia oryginału uczniowi, rodzicom lub prawnym opiekunom na określonych przez 

siebie warunkach. 

13. (uchylony) 

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 styczniu. 

21. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne przedmioty. 



22. Przed klasyfikacyjnymi posiedzeniami Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są 

zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach z 

tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku ocen niedostatecznych należy dokonać tego na 

piśmie miesiąc przed radą, 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 - Dyrektor Szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony. 

29. Do średniej oceny półrocznej 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 jest zapisywana i opisywana 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, 

 (uchylony) 

2) (uchylony) 

3) Za pracę długoterminową uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania; 

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

ustnej pod warunkiem, że jego numer z dziennika został wylosowany jako „numer nietykalny”; 

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. 



§ 46. 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania 

 
1. Ocena zachowania ucznia wyraża stopnień respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych, w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych osób; 

5) godne, kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią; 

6) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów klas I – III oraz 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, są ocenami 

opisowymi. 

3. W klasach IV – VIII w ocenianiu zachowania obowiązuje następująca skala ocen: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. Ocena zachowania ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotów nauczania. 

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego ma obowiązek zapoznać 

uczniów oraz ich rodziców z Regulaminem Oceniania Zachowania. 

6. W przypadku wprowadzenia zmian w Statucie, do obowiązków wychowawcy należy 

zapoznanie uczniów i ich rodziców ze zmianami w najbliższym możliwym terminie. 

7. Rodzice informowani są o postępach i trudnościach w zachowaniu, za pomocą na bieżąco 

prowadzonego dziennika elektronicznego, na zebraniach i konsultacjach z rodzicami. 

8. Ocenę zachowania uczniów w sposób jawny wystawia wychowawca klasy. 

9. Ocena zachowania musi być konsultowana przez wychowawcę z zespołem nauczycieli 

uczących w danej klasie, wychowawcami świetlicy, pedagogiem, logopedą, zespołem 

klasowym, po uwzględnieniu samooceny ucznia. 

10. Ustalona przez wychowawcę klasy końcoworoczna ocena zachowania ucznia jest 

ostateczna z wyłączeniem Trybu Odwoławczego od ustalonej końcoworocznej oceny 

zachowania ucznia. 

11. Wyniki konsultacji dotyczących oceny zachowania ucznia muszą być odzwierciedlone w 

wystawionej ocenie na 7 dni przed Radami Klasyfikacyjnymi. 

12. Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców. 

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę. 

14. Rodzice mają prawo do uzyskania pisemnego uzasadnienia śródrocznej i rocznej oceny 

zachowania ucznia. 

15. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się 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 

publicznej poradni specjalistycznej. 

16. Przy ustaleniu oceny końcoworocznej wychowawca bierze również pod uwagę śródroczną 

ocenę zachowania. 

17. O przewidywanej dla ucznia ocenie nagannej końcoworocznej wychowawca klasy jest 

zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

18. W przypadku braku kontaktu z rodzicem ucznia, któremu grozi naganna ocena zachowania, 

informacja zostaje wysłana listem poleconym. 

19. (uchylony) 

20. Pozostałe oceny zachowania: wzorową, bardzo dobrą, dobrą, poprawną, nieodpowiednią, 

wychowawca wystawia w dzienniku elektronicznym 7 dni przed klasyfikacyjnymi Radami 

Pedagogicznymi. 

19. W przypadku naruszenia przez ucznia zasad zawartych w Statucie Szkoły, po zatwierdzeniu 

wyników klasyfikacji przez Radę Pedagogiczną, wychowawca klasy w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły może zmienić wcześniej ustaloną przez siebie ocenę z 

zachowania. 

21. Bezwzględnie obniża się ocenę zachowania ucznia do nagannej za: 

1) bójkę z konsekwencjami zdrowotnymi; 

2) picie alkoholu; 

3) palenie tytoniu; 

4) używanie lub rozprowadzanie środków odurzających i substancji psychotropowych; 

5) kradzież; 

6) naruszenie nietykalności osobistej pracowników szkoły i innych uczniów, między innymi 

poprzez nagrywanie i rozpowszechnianie, bez zgody i wiedzy w/w osób: filmów, rozmów i 

zdjęć; 

7) wyłudzanie pieniędzy lub szantaż; 

8) znieważenie nauczycieli i pracowników szkoły; 

9) świadome i wyrachowane niszczenie mienia szkolnego, prywatnego uczniów i nauczycieli; 

10) fałszowanie podpisów i dokumentów; 

11) podżeganie do ww. czynów. 

22. Ocena nieodpowiednia i naganna zachowania wyklucza pełnienie jakichkolwiek funkcji w 

Samorządzie Uczniowskim, uczestnictwo w poczcie sztandarowym oraz reprezentowanie 

szkoły na zewnątrz, także na imprezach sportowych. 

23a. Uczniowi obniża się ocenę zachowania o jeden stopień, jeśli ilość spóźnień 

usprawiedliwionych przekracza 15, a nieusprawiedliwionych 10 w ciągu półrocza. 

23. Szczegółowe kryteria ocen zachowania: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści i 

może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów: 

a) bez zastrzeżeń przestrzega Statutu Szkoły, 

b) rzetelnie wypełnia obowiązki starając się uzyskiwać wyniki na miarę swoich możliwości 

intelektualnych, a nawet wykracza poza nie, 

c) nie ma godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych. 



d) reprezentuje szkołę, klasę w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, imprezach 

szkolnych i pozaszkolnych, 

e) nie ma uwag krytycznych o zachowaniu i swojej postawie, 

f) uczeń jest czysty, zadbany, ubrany schludnie, zmienia obuwie w szkole, 

g) zawsze i wszędzie wypełnia obowiązki zawarte w Regulaminie Samorządu Szkolnego tj.: 

- okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, koleżankom, kolegom; 

- dba o poprawność i czystość języka polskiego; 

- jest koleżeński i uczynny, otacza opieką młodszych i słabszych; 

- jest odpowiedzialny, dba o własne i innych dobro, zdrowie i higienę oraz rozwój własnej 

osobowości; 

- wystrzega się wszelkich szkodliwych nałogów oraz okazuje pomoc innym w ich rezygnacji; 

- przeciwdziała wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków 

ucznia, przestrzega porządku szkolnego, dba o ład, estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu 

szkoły, a także o pomoce naukowe, sprzęt, urządzenia szkolne. 

h) reprezentuje klasę, szkołę w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, imprezach 

szkolnych i pozaszkolnych, przejawiając w tym zakresie własną inicjatywę i osiągając sukcesy; 

i) pomaga w nauce uczniom słabszym oraz młodszym w przystosowaniu się do warunków w 

szkole; 

j) wywiązuje się z wszelkich powinności i prac zleconych przez nauczycieli, samorząd szkolny 

i klasowy; 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość wymagań zawartych w treści 

oceny, wyróżniając się w realizacji niektórych z nich: 

a) uczeń przestrzega Statutu Szkoły, 

b) nie ma godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych, 

c) zdarzyły się sporadyczne przypadki, że uczeń nie przyniósł wyposażenia szkolnego, 

d) nie ma uwag krytycznych o zachowaniu, 

e) rzetelnie wypełnia swe obowiązki, starając się uzyskiwać oceny na miarę swoich 

możliwości intelektualnych, 

f) uczeń jest czysty, zadbany, ubrany schludnie, zmienia obuwie w szkole, 

g) zawsze i wszędzie wypełnia obowiązki zawarte w Regulaminie Samorządu Szkolnego 

wspomniane już w punkcie 2 oceny wzorowej, 

h) reprezentuje szkołę, klasę w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, imprezach 

szkolnych i pozaszkolnych, 

i) wywiązuje się z powinności i prac zleconych przez nauczycieli, Samorząd Szkolny i 

klasowy; 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia większość wymagań zawartych w treści 

oceny: 

a) uczeń realizuje swoje obowiązki, starając się uzyskiwać oceny na miarę swoich 

możliwości intelektualnych, 

b) sporadycznie nie przynosi przyborów szkolnych, 

c) dopuszcza się kilka uwag negatywnych – do 5 , 

d) uczeń czysty, zadbany, ubrany schludnie, zdarzają się przypadki niezmieniania obuwia w 

szkole, 



e) zdarzają się przypadki nie wypełnienia obowiązków zawartych w Regulaminie Samorządu 

Uczniowskiego, o których mówi podpunkt g oceny wzorowej i bardzo dobrej, 

f) stara się uczestniczyć w życiu klasy, szkoły, środowiska, 

g) na ogół wywiązuje się z powinności i prac zleconych przez nauczycieli, Samorząd Szkolny 

i klasowy; 

4) Ocenę poprawną otrzymuję uczeń, który spełnia większość wymagań zawartych w treści 

oceny: 

a) w miarę poprawnie realizuje swoje obowiązki. Oceny przedmiotowe nie zawsze są zgodne 

z możliwościami intelektualnymi ucznia, 

b) dopuszcza się większą liczbę uwag negatywnych – do 10, 

c) zdarzają się przypadki niezmieniania obuwia, 

d) nie zawsze postępuje zgodnie z dobrem społecznym uczniów, 

e) nie zawsze okazuje szacunek innym uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, 

f) nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska, 

g) ma do 49 godzin nieusprawiedliwionych; 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym istotnym wymaganiom 

zawartym w treści oceny, a zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane rezultaty: 

a) mimo swoich możliwości uczeń nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków 

szkolnych, przez co osiąga oceny niedostateczne, 

b) często nie przynosi wyposażenia szkolnego, 

c) jego zachowanie na lekcji i przerwach międzylekcyjnych wymaga częstych uwag i 

interwencji nauczyciela, 

d) udowodniono mu wagary i ucieczki z niektórych zajęć lekcyjnych, 

e) ma liczne uwagi negatywne dotyczące stosunku do obowiązku szkolnego - powyżej 15, 

f) jego wygląd zewnętrzny budzi zastrzeżenia, nie zawsze jest czysty i schludny, często nie 

zmienia obuwia, 

g) są poważne zastrzeżenia co do jego zachowania jako reprezentanta szkoły, 

h) otrzymał do trzech kar regulaminowych, 

i) uczestniczył w bójkach w szkole i poza nią, 

j) dopuścił się zniszczenia mienia szkoły, 

k) swoim zachowaniem przyczynia się do zagrożenia zdrowia swego i innych, 

l) przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

m) nie okazuje szacunku innym osobom, 

n) nie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, środowiska, 

o) niegodnie i niekulturalnie zachowuje się poza szkołą, 

p) ma od 50 do 99 godzin nieusprawiedliwionych; 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny, a 

zastosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatów: 

a) mimo możliwości lekceważy obowiązki szkolne, przez co osiąga oceny niedostateczne, 

b) nagminnie nie przynosi wyposażenia szkolnego, 

c) wielokrotnie spóźnia się bez uzasadnionej przyczyny, 

d) ma powyżej 100 godzin nieusprawiedliwionych, 

e) nagminnie wagaruje, ucieka z wybranych zajęć lekcyjnych, 



f) jego zachowanie na lekcji uniemożliwia prowadzenie zajęć przez nauczyciela oraz prace 

kolegom, 

g) jego wygląd zewnętrzny budzi zastrzeżenia, notorycznie nie zmienia obuwia, 

h) otrzymał powyżej pięciu kar regulaminowych w półroczu, 

i) nie dba o honor i dobre imię klasy i szkoły, 

j) był inicjatorem przypadków kradzieży, bójek w szkole i poza nią, 

k) zachowanie ucznia uchybia godności nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i 

kolegów, 

l) stwierdzono przypadki złośliwego niszczenia mienia szkoły, 

m) swoim zachowaniem stwarza sytuacje zagrażające swojemu życiu i zdrowiu oraz życiu i 

zdrowiu innych, 

n) jest złośliwy i agresywny, 

o) używa wulgarnego słownictwa, 

p) niegodnie i niekulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 

q) nie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, środowiska, 

r) (uchylony) 

24. Tryb odwoławczy od ustalonej końcoworocznej oceny z zachowania: 

1) Ustalona przez wychowawcę i zatwierdzona na klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej ocena 

zachowania ucznia jest ostateczna z wyłączeniem punktu 1; 

2) Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do zatwierdzonej końcoworocznej oceny 

zachowania, jeśli ich zdaniem została ona ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

jej ustalania. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone na piśmie w terminie do 7 dni od dnia 

wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej przed posiedzeniem klasyfikacyjnych Rad 

Pedagogicznych. 

3) Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od daty wpływu pisma od rodziców, udziela pisemnej 

odpowiedzi; 

4) Jeżeli ocena zachowania została ustalona zgodnie z procedurami przyjętymi w Regulaminie 

Oceniania Zachowania w SP4 w Ozorkowie, ocena zatwierdzona na klasyfikacyjnej Radzie 

Pedagogicznej jest ostateczna; 

5) W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z Regulaminem Oceniania Zachowania Uczniów, Dyrektor Szkoły 

powołuje komisję. Komisja w terminie do 5 dni od daty wpłynięcia pisma od rodziców udziela 

pisemnej odpowiedzi i ustala nową ocenę roczną; 

6) (uchylony) 

7) Termin posiedzenia komisji ustala Dyrektor Szkoły. W skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel Rady Rodziców; 

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

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 



d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia, 

9) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, 

10) Od ustalonej oceny nie ma drogi odwołania. 

 

 

 

 
§ 46a. 

Ocenianie w trakcie kształcenia na odległość 

 
1. W trakcie kształcenia na odległość ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz 

jego zachowanie. 

2. Ocenianie bieżące podczas kształcenia na odległość 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. Zasady oceniania muszą być dostosowane do przyjętych w szkole 

rozwiązań kształcenia na odległość. 

3. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas kształcenia na 

odległość do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

4. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez: Małe litery 

1) obserwację pracy ucznia, w tym aktywność ucznia; 

2) zaangażowanie ucznia w kontaktach z nauczycielem i kolegami w grupie; 

3) rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela; 

4) terminowe wykonywanie zadań; 

5) wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach; 

6) wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do wykonywania 

kolejnych zadań. 

5. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależą od specyfiki przedmiotu. 

6. W zależności od formy komunikacji z uczniem, nauczyciele monitorują i sprawdzają 

wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych : 

1) ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line; 

2) dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela 

czynności i prace wykonane przez uczniów; 

3) ocenianiu podlegają prace domowe zadane przez nauczyciela i odesłane w wyznaczonym 

terminie poprzez pocztę elektroniczną lub inną formę (np. poprzez komunikatory); 

4) ocenianiu podlegają prace pisemne, które zostały zadane ze stosownym wyprzedzeniem. 

Praca pisemna nie może trwać dłużej niż to wynika z dziennego planu lekcji dla klasy. 

5) odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów 

elektronicznych; 

6) przygotowanie projektu przez ucznia. 

 
§ 46b. 



1. W ocenianiu zajęć z wychowania fizycznego, nauczyciel bierze pod uwagę prace pisemne 

ucznia bądź przygotowaną prezentację lub projekty dotyczące tematyki kultury fizycznej i 

edukacji prozdrowotnej oraz teoretyczną znajomość zagadnień sportowych, np. poprzez 

opracowanie planu rozgrzewki, opis zasad danej gry zespołowej lub przygotowanie 

tygodniowego planu treningowego. 

2. Nauczyciel wychowania fizycznego może rekomendować uczniom korzystanie ze 

sprawdzonych stron internetowych, na których zamieszczane są zestawy bezpiecznych ćwiczeń 

fizycznych i instruktaży tanecznych możliwych do wykonania w domu lub na świeżym 

powietrzu, np. na terenie dostępnych lasów i parków. 

3. Nauczyciel wychowania fizycznego może oceniać uczniów na podstawie obserwacji ich 

aktywności podczas zajęć online oraz odesłanych nagrań/ zdjęć z wykonania zleconych zadań. 

4. Nauczyciel wychowania fizycznego może zachęcać uczniów do wypełniania dzienniczków 

aktywności fizycznej. 

 
§ 46c. 

 
1. Ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia w 

okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkoły, a także zachowanie ucznia w okresie 

nauki na odległość, a zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych 

form nauki. 

2. Przy ocenianiu zachowania można wziąć również pod uwagę kulturę korespondencji, którą 

odznacza się uczeń - tj. sposób w jaki formułuje wiadomości za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do nauczycieli (np. z zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych). 

3. W trakcie kształcenia na odległość z wykorzystaniem np. wideokonferencji można wziąć 

pod uwagę zachowanie ucznia w trakcie prowadzenia przez nauczyciela lekcji, m.in. czy 

przeszkadza nauczycielowi oraz innym uczniom w trakcie wypowiedzi. 

 
§ 46d. 

 
1. O postępach w nauce uczniowie oraz ich rodzice są informowani za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego. 

2. Po sprawdzeniu pracy ucznia nauczyciel wysyła informację zwrotną z podsumowaniem 

lub oceną wykonanego zadania. 

3. Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę. Uzasadniając ocenę, nauczyciel ma 

obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych; 

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub 

dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi, jak powinien się dalej uczyć. 

 
§ 46e. 

 
1. Ustalając ocenę klasyfikacyjną nauczyciel zobowiązany jest brać pod uwagę frekwencję 



ucznia od początku roku szkolnego. W trakcie kształcenia na odległość nauczyciel 

zobowiązany jest wziąć pod uwagę także możliwości ucznia w zakresie korzystania ze 

sprzętu elektronicznego, sytuację domową i rodzinną itp. 

2. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań ani przeszkód egzamin klasyfikacyjny i 

poprawkowy może być przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej). 

3. W przypadku egzaminów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

protokół wypełnia się zdalnie. 

 
 


