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  WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

 w 6 – klasowej Szkole Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy 

Podstawa prawna: 

1. Na podstawie art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1999r. 

Nr 41, poz. 413 Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, Dz. U. z 2004 r. nr 273 poz. 2703, nr 281 poz. 2781,  

z 2005 r. nr 17, poz. 141 nr 94, poz. 788 nr 122 poz. 1020, nr 131 poz. 1091, nr 167 poz. 1400 nr 249 

poz. 2104 oraz z 2006 r. nr 144 poz. 1043) z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r.  w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  

i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83 z 2007 poz. 562 ze zmianami).   

I.  OCENIANIE  

§ 1 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz 

formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach   

 w tym zakresie, 

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji   

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

§ 2 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
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a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie  o nich uczniów  

i rodziców (prawnych opiekunów), a także prowadzenie przez nauczycieli przedmiotów 

teczek dla uczniów poszczególnych klas, 

b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie wg. skali i w formach przyjętych     

w  § 3 oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych, 

c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych, 

d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (śródroczna) i warunki ich 

poprawiania. 

§ 3 

 

Tryb oceniania i skala ocen. 

1. Skala ocen bieżących: 

a) ocenianie w klasach  I – III  - ocena opisowa 

b) w klasach IV - VI — skala ocen 1-6. Udziela się możliwości stosowania znaków „plus”  

i „minus” w przypadku, gdy wiadomości ucznia przekraczają zakres poziomu niższego 

(znak „plus”) oraz gdy wiadomości ucznia nie w pełni spełniają wymagania na dany 

poziom (znak „minus”). 

 

II. OCENIANIE W KLASACH I – III 

Na mocy rozporządzenia MEN z dnia 19 kwietnia 1999r. (dz. U. Nr 41 poz. 413) weszła w życie ocena 

opisowa w nauczaniu zintegrowanym 

Ocena opisowa to ustne lub pisemne poinformowanie o postępach ucznia, o tym jak wykonał zadanie, 

przy czym najpierw podkreślamy w niej to co uczeń wykonał dobrze, a później wskazujemy na 

niedociągnięcia i sposób ich poprawy. 

Wyróżniamy następujące terminy uwarunkowane rodzajem oceny opisowej: 

 wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości, 

 ocena bieżąca (ciągłą) podczas każdego zajęcia, 

 ocena podsumowująca: śródroczna i końcowa. 
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§ 1     

Elementy oceniania 

Wstępna diagnostyczna  ocena rozwoju i możliwości dziecka wstępującego do szkoły 

Dokonujemy jej na początku klasy I  w pierwszych dniach września. Dostarcza ona informacji 

 o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno – emocjonalnego dziecka  

oraz rozwoju funkcji poznawczo – motorycznych warunkujących  osiągniecie  sukcesów w edukacji 

szkolnej. Jest podstawą do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy zapewniającej każdemu 

dziecku maksymalny rozwój. 

 

 

Konstruowanie oceny opisowej i śródrocznej 

Wymaga odpowiedniego doboru określeń, sformułowań, przy ograniczonej ilości miejsca na świadectwie 

uwzględniając w opisie wszystkie sfery aktywności ucznia, powinna być czytelna dla ucznia jak  

i rodziców. 

Ocena bieżąca 

 odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych,  

 polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach, 

 słowna ocena motywująca do aktywności i wysiłku, wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to co 

należy jeszcze wykonać, usprawnić 

 słowna ocena w formie zdania lub znaczka motywującego do pracy.  

 Śródroczna ocena podsumowująco – zalecająca 

Redagowanie pisemnej oceny na koniec półrocza  

Zawiera informacje o osiągnięciach ucznia, ale równocześnie zawiera wskazania nad czym uczeń 

powinien jeszcze intensywniej popracować w następnym półroczu, by nie dopuścić do rażących braków 

edukacyjnych  

Końcowa ocena podsumowująco – klasyfikująca 

Wyrażona na piśmie na koniec roku szkolnego 

Informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku edukacji w zakresie: 

 Osiągnięć edukacyjnych 

 Zachowania 

 Osiągnięć szczególnych 

 Nie zawiera żadnych wskazań i zaleceń. 

 

§ 2  
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 Podstawowe treści oceny opisowej uczniów klas I – III 

Rozwój społeczno – moralny: 

Zachowanie: 

 W relacji z rówieśnikami: przeszkadza innym, unika kontaktu, włącza się do zabawy, łatwo 

nawiązuje kontakt, jest organizatorem zabaw, lubi przewodniczyć, wykazuje umiejętność 

współpracy, 

 W relacji z nauczycielami: unika/łatwo nawiązuje kontakt, zadaje pytania, chętnie opowiada  

o swoich doświadczeniach, inicjuje kontakt z nauczycielem, 

 Koleżeński, opiekuńczy, ufny, pogodny, otwarty, wesoły, nieśmiały, zamknięty w sobie, 

 Przestrzega umów i norm społecznych/ma trudności/ nie przestrzega, 

 Jest zaradny i samodzielny w różnych sytuacjach/oczekuje pomocy i wsparcia ze strony innych,  

 Preferuje prace indywidualną/zbiorową 

 Wykazuje dużą kulturę osobistą, 

 Panuje nad własnymi emocjami, 

 Potrafi dokonać samooceny, 

 Wie jak zachować się w szkole i jakie są obowiązki ucznia 

 Dba o bezpieczeństwo swoje oraz innych w szkole i w drodze do niej. 

Rozwój poznawczy 

Edukacja polonistyczna 

Mówienie: 

 Wypowiada się pojedynczymi wyrazami, zwrotami, równoważnikami zdań, zdaniami 

pojedynczymi, złożonymi, 

 Posiada bogate słownictwo, 

 Popełnia często/sporadycznie błędy językowe 

 Słucha i rozumie wypowiedź, 

 Odpowiada na pytania i zadaje je, 

 Opowiada o zdarzeniach, zjawiskach , treści wysłuchanych, przeczytanych utworów, 

 Stosuje elementy dyskusji, dobiera argumenty do obrony swojego zdania, 

 Wypowiada się samorzutnie na wiele tematów, 

 Tworzy własne opowiadania, modyfikuje znane, 

 Zna i stosuje poznane części mowy, 

 Mówi: swobodnie, ciekawie, z ekspresją, barwnie, w uporządkowanej formie, 

 Wypowiada się chętnie/niechętnie/zachęcony przez nauczyciela. 
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Czytanie: 

 Czyta głosując, sylabizując, pełnymi wyrazami, zdaniami, 

 Czyta głośno/cicho ze zrozumieniem, 

 Oddaje treść czytanego utworu różnymi środkami wyrazu, 

 Czyta krótkie/długie teksty 

 Płynnie, poprawnie, wyraziście, z podziałem na role, 

 Prowadzi rozmowę na temat przeczytanego utworu, opowiada fragmenty, zdaje z niego sprawę 

 Ustala kolejność zdarzeń w opowiadaniu i ich wzajemne zależności, 

 Wyróżnia opis, opowiadanie, dialog, 

 Dobiera podpisy do ilustracji, 

 Samodzielnie wyszukuje informacje z różnych źródeł. 

Pisanie 

 Odwzorowuje litery, łączy je poprawnie/błędnie w wyrazy 

 Przepisuje poprawnie wyrazy, zdania , teksty, 

 Zapisuje samodzielnie układane zdania, 

 Pisze wielozdaniowe teksty, 

 Pisze czytelnie, estetycznie, wyraziście, 

 Pisze wolno, z trudem, we właściwym tempie, płynnie, 

 Pisze krótkie opowiadania, opisy przedmiotów, ludzi, swobodne teksty, 

 Zapisuje dialogi, pisze sprawozdania, redaguje list, 

 Dba o poprawność ortograficzną. 

Edukacja przyrodnicza: 

 Rozpoznaje rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu, 

 Zna czynniki warunkujące rozwój roślin, 

 Potrafi opisać warunki życia niektórych zwierząt, 

 Dostrzega zmiany w przyrodzie w różnych porach roku i ich wzajemne uwarunkowania,  

 Rozumie konieczność ochrony środowiska, 

 Określa cech y krajobrazu, charakteryzuje go, 

  Potrafi podać przykład zależności pokarmowych 

 Wie na czym polega krążenie wody w przyrodzie, 

 Zna kierunki świata, 

 Posługuje się mapą. 
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Edukacja matematyczna 

 Przelicza elementy, potrafi wskazać ich kolejność, 

 Porównuje wartości liczbowe, 

 Dodaje/odejmuje/mnoży/dzieli w zakresie …. Na konkretach, w pamięci, płynnie, biegle, wolno, 

popełnia błędy, 

 Umie znaleźć szukaną wielkość dowolnym sposobem, 

 Zna rolę nawiasu w obliczeniach, 

 Stosuje umowy dotyczące kolejności wykonywania działań, 

 Zapisuje operacje przy pomocy symboli matematycznych, 

 Rozumie konwencję zadania tekstowego, umie krótko zapisać jego treść, 

 Samodzielnie/z pomocą rozwiązuje proste zadanie tekstowe, 

 Stosuje różne sposoby rozwiązywania zadań, 

 Układa proste zdania/przekształca je do warunków/rozbudowuje, 

 Umie ułożyć równania do warunków zadania, 

 Oblicza obwód trójkąta, prostokąta, kwadratu dowolnym sposobem, 

 Wykorzystuje praktycznie umiejętności dotyczące jednostek miar, obliczeń zegarowych, 

kalendarzowych. 

Edukacja artystyczna 

 Potrafi wykonać pracę plastyczną na dowolny temat, 

 Potrafi przedstawić środkami plastycznymi ciekawy układ kompozycyjny, 

 Zna barwy podstawowe, pochodne, zimne, ciepłe, 

 Zna niektóre techniki malarskie i potrafi się nimi posłużyć, 

 Potrafi zaśpiewać kilka piosenek, 

 Tworzy proste rytmy i melodie, 

 Rozróżnia brzmienie niektórych instrumentów, 

 Umie zilustrować treść piosenki, 

 Określa nastrój, charakter słuchanego utworu, 

 Jego artystyczne wytwory są przemyślane, oryginalne, poprawne pod względem formy, 

kompozycji, staranne, dokładne. 

Edukacja ruchowo – zdrowotna 

 Wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne, starannie, prawidłowo, 

 Potrafi wykonać ćwiczenia korygujące postawę ciała, 

 Stopniuje wysiłek podczas ćwiczeń, stosuje przepisy poznanych gier i zabaw ruchowych, 
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 Uczestniczy w zabawach rytmiczno – tanecznych, grach zespołowych, 

 Sprawny manualnie, zwinny, szybki, zręczny, 

 Opanował formy ruchu: bieganie, skakanie, łapanie, rzucanie, 

 Pokonuje tory przeszkód, wykonuje proste/skomplikowane układy ćwiczeń. 

 

§3  

Dokumentacja szkolnych umiejętności dziecka  w nauczaniu zintegrowanym 

W wewnątrzklasowym ocenianiu formy odnotowywania i przedstawiania  bieżących osiągnięć szkolnych 

i aktualnego rozwoju psychofizycznego ucznia ustala wychowawca klasy nauczania zintegrowanego 

dowolnie wybranego wzorca relacji z pracy dzieci: tj. karty osiągnięć szkolnych, listu, symboli, 

znaczków lub w inny sposób. 

Do dokumentacji szkolnych umiejętności dziecka w nauczaniu zintegrowanym zalicza się: 

 Teczki prac uczniów (kart pracy, sprawdziany, prace plastyczne, techniczne) 

 Arkusze obserwacji bieżącej z uwagami i spostrzeżeniami. 

 Karta osiągnięć ucznia – raz na miesiąc z uwzględnieniem poziomu osiągniętych umiejętności 

ucznia. 

Diagnozowanie osiągnięć ucznia 

Symbol Poziom osiągnięć Kryteria 

AX Bardzo wysoki Uczeń wykonuje zadania wykraczające poza podstawę 

programową danej klasy, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami. 

A Wysoki Uczeń opanował wiedze i umiejętności w zakresie założeń 

programowych danej klasy i potrafi je w pełni stosować  

w różnych sytuacjach. 

B Średni Uczeń  popełnia nieliczne błędy , wymaga czasami pomocy 

nauczyciela, posiada wiedzę w zakresie założeń programowych. 

C Niski Uczeń ma problemy z opanowaniem podstawy programowej , nie 

zawsze potrafi zastosować poznane wiadomości i umiejętności   

w praktyce, wymaga pomocy nauczyciela. 
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Umiejętności emocjonalno – społeczne 

A Zawsze Uczeń przestrzega ustalonych 

zasad regulaminu 

B Często Czasami uczniowi nie udaje się 

przestrzegać wszystkich zasad 

regulaminu. 

C Sporadycznie Uczeń często nie zachowuje się 

zgodnie z regulaminem. 

 

Regulamin  

Każdy uczeń zachowuje się w sposób kulturalny i bezpieczny w klasie, szkole i poza nią: 

 Kulturalnie i grzecznie odnosi się do pracowników szkoły i kolegów, 

 Potrafi opanować swoje emocje, takie jak: gniew, kłótliwość,  złość, agresja, 

 Umie współpracować z kolegami w zespole,  

 Udziela pomocy kolegom,  

 Jest punktualny, obowiązkowy, pilny, systematycznie odrabia prace domowe. 

§ 4    

Ocena opisowa bieżąca 

Ocena opisowa bieżąca uwzględnia postęp w miarę możliwości ucznia, wskazuje wkład pracy, wysiłek, 

zaangażowanie, dotyczy każdej sfery osobowości ucznia. Na początku roku szkolnego rodzice otrzymują 

zakres wymagań edukacyjnych do właściwej klasy I, II, III. Wiadomości i umiejętności uczniów z klas 

 I – III oraz ich zachowanie oceniane są na bieżąco w następujący sposób: 

 co miesiąc uczniowie piszą KARTY PRACY, które podsumowują wiadomości  i umiejętności  

 z zakresu pisanie twórczego, umiejętności gramatyczne, ortograficzne, umiejętności liczenia, 

rozwiązywania zadań, wiadomości z edukacji przyrodniczej, społecznej, muzycznej. Po 

sprawdzeniu karty omówione zostają z uczniami  i pokazane do wglądu rodzicom. Karty wpinane 

są do segregatora. 

 oceny bieżące uczniowie otrzymują w postaci pieczątek 

AX – bardzo wysoki 

A – wysoki 

B – średni 

C – niski 
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Oceny te są wpisywane w dzienniku w odpowiednich rubrykach oraz w zeszytach przedmiotowych  

i kartach pracy. 

Oceny z zajęć komputerowych – poziomami j.w. 

Oceny z religii – celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

Oceny z języka angielskiego – według ustalonych zasad przez nauczyciela. 

§ 5  

 Promocja do następnej klasy 

Uczeń, który nie opanował podstawy programowej może być pozostawiony na drugi rok w tej 

samej klasie. Decyzję podejmuje nauczyciel w porozumieniu z rodzicem lub prawnym opiekunem. 

 

 

III. OCENIANIE W KLASACH IV – VI 

 

Kryteria ogólne ocen: 

Stopień szkolny — to cyfrowy zapis osiągnięć ucznia. 

W ramach WSO ustalone zostają następujące stopnie szkolne w ocenianiu bieżącym oraz klasyfikacji 

śródrocznej i końcoworocznej: 

 

Zapis cyfrowy Nazwa Zakres osiągnięć ucznia 

 

 

1 

 

Niedostateczny 

 

Uczeń opanował niewielką cząstkę materiału, a 

postęp jest zbyt mały, by zaliczyć daną partię 

materiału. 

 

 

2 

 

 

Dopuszczający 

 

Uczeń przy wydatnej pomocy nauczyciela 

opanował materiał na poziomie koniecznym w 

zakresie wiedzy i umiejętności (minimum 

niezbędne  do kontynuowania nauki).  

 

 

3 

 

 

Dostateczny 

 

Uczeń opanował wiedzę w stopniu 

podstawowym, rokuje nadzieje do dalszego 

rozwoju edukacyjnego,  jest jednak w dalszym 

ciągu zbyt mało samodzielny. 
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4 

 

 

 

Dobry 

Uczeń opanował wiedzę w stopniu dobrym, 

znaczną część zadań wykonuje samodzielnie, 

umie zastosować zdobytą wiedzę w nowych 

sytuacjach poznawczych. Nauczyciel inspiruje 

go i wspiera, lecz jest to pomoc ograniczona do 

niezbędnego działania. 

 

 

5 

 

 

Bardzo dobry 

Uczeń w pełni opanował program                 

w zakresie wiedzy i umiejętności,                    

jest samodzielny i aktywny, doskonale 

wykorzystuje swoje zasoby intelektualne   

w nowych sytuacjach, chętnie sam poszukuje 

nowych źródeł wiedzy.  

 

 

6 

 

 

Celujący 

Uczeń ma wiedzę wykraczającą poza program, 

sam stawia sobie nowe zadania, jest aktywny, 

twórczy, ponadto bierze udział w konkursach 

przedmiotowych i olimpiadach, aktywnie  

uczestniczy w naukowym życiu szkoły. 

 

2. Skala ocen klasyfikacji śródrocznej: 

a) skala ocen 1 – 6. 

Skala ocen końcowych: 

b)  skala  ocen 1 – 6. 

3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do opracowania przedmiotowego systemu oceniania, który 

powinien zawierać: 

a) wymagania na poszczególne oceny szkolne, 

b) sposoby sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności, 

c) sposoby poprawiania ocen bieżących i śródrocznych. 

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów, rodziców (prawnych 

opiekunów) na pierwszym spotkaniu dla rodziców o:  

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,  

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i bieżącym ocenianiu,  
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c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (końcowej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz  

z zachowania (wychowawca klasy) 

5. Nauczyciel jest zobowiązany nap odstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej , w tym niepublicznej poradni specjalistycznej , dostosować 

wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności  

w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania.   

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

indywidualnego toku nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

7.  

a)  Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy  

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, uwzględniając w pierwszej kolejności 

wkład pracy, postęp w zdobywanych umiejętnościach oraz zaangażowanie i aktywność 

ucznia. 

b) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza, oraz na czas ograniczony w tej opinii. 

c) W przypadku zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”.  

8.  

a) System oceniania z przedmiotów: język polski, język angielski, historia, przyroda, 

matematyka, religia obejmuje: 

 odpowiedzi ustne 

 prace pisemne 

 prace domowe 

 aktywność i zaangażowanie na lekcji 

 przygotowanie do zajęć 

 inne formy pracy (np. projekt) 
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b) kryteria oceniania prac pisemnych – skala procentowa. 

 ocena niedostateczna: 0 - 29%  

  ocena dopuszczająca: 30% - 49% 

 ocena dostateczna: 50% -74% 

 ocena dobra: 75%-89% 

 ocena bardzo dobra: 90% -100% 

9. System oceniania z przedmiotów: plastyka, technika, wychowanie fizyczne, muzyka, informatyka 

obejmuje: 

 przygotowanie do zajęć proporcjonalnie do liczby godzin 

 aktywność na lekcji 

 poziom umiejętności i wiedzy przedmiotowej 

 systematyczne podnoszenie swoich umiejętności i poszerzanie wiadomości 

 terminowość zaliczania testów i oddania prac 

 aktywny udział nieobowiązkowych zajęciach, konkursach, zawodach, kołach          

zainteresowań. 

10. Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów: 

a) jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinno się to 

odbyć w  dwutygodniowym od daty oddania pracy. Nauczyciel na wniosek ucznia ma obowiązek 

ustalić termin i miejsce pisania pracy. Nauczyciel ma prawo  odpytać ucznia z przewidzianej 

pracy klasowej, której nie napisał w terminie.  

b) Poprawa pracy jest dobrowolna i musi się odbyć w terminie dwóch tygodni od rozdania prac. 

Poprawa dotyczy tylko oceny niedostatecznej i może odbyć się tylko raz. O poprawę wnioskuje 

uczeń. Termin poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia 

c) Każdy stopień uzyskany podczas poprawy pracy klasowej wpisuje się do dziennika obok 

pierwszego stopnia z tej pracy. Jeżeli podczas poprawy uzyskał stopień wyższy, poprzedni 

stopień nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej. 

11. Każda ocena powinna być poparta komentarzem (ustnym lub pisemnym). 

12.  Sprawdzone i ocenione prace klasowe winny być przechowywane w terminie 7 dni od 

zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym, z uwzględnieniem 5 dni na odwołanie. 

Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują prace do wglądu z teczek 

przechowywanych u nauczyciela przedmiotu. 

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

14. Ustala się minimalnie trzy oceny cząstkowe w każdym półroczu, na podstawie których nauczyciel 

może wystawić ocenę klasyfikacyjną śródroczną oraz końcoworoczną. 

15. Ocena półroczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 
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16. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej , uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej 

z zastrzeżeniem § 5 i  § 8 . 

§ 4 

 

1. Terminy klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej oraz forma informowania ucznia  

   o przewidywanych dla niego ocenach: 

a) nauczyciel przedmiotu, na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym informuje ucznia 

i wychowawcę o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej lub końcoworocznej, 

a wychowawca powiadamia pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) oraz przechowuje 

podpisaną przez nich informację. 

b) o pozostałych ocenach nauczyciel przedmiotu informuje ustnie ucznia na                

2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej i wpisuje 

przewidywaną ocenę ołówkiem w dzienniku lekcyjnym. 

c) w klasyfikacji śródrocznej oceny powinny być wpisane długopisem do dziennika na 3 dni 

przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

d) w klasyfikacji końcoworocznej oceny powinny być wpisane długopisem do dziennika na  

1 tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

2. Terminy prac sprawdzających wiadomości i umiejętności ucznia: 

a) o terminie prac klasowych obejmujących wiadomości i umiejętności z danego działu 

programowego (co najmniej 2 w ciągu półrocza) nauczyciel powinien poinformować 

ucznia tydzień wcześniej i zapisać ołówkiem w dzienniku. 

b) o terminie sprawdzianów obejmujących trzy ostatnie jednostki lekcyjne nauczyciel 

powinien poinformować ucznia na lekcji poprzedzającej sprawdzian. 

c) kartkówki obejmujące jedną jednostkę lekcyjną może nauczyciel przeprowadzać bez 

zapowiedzi. 

d) prace klasowe powinny być sprawdzone i oddane w ciągu 2 tygodni,                       

a sprawdziany i kartkówki - w ciągu 1 tygodnia. 

3. Częstotliwość prac – w ciągu jednego dnia można przeprowadzić maksymalnie jedną pracę 

klasową lub dwa zapowiedziane sprawdziany, a kartkówki bez ograniczeń. 
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§ 5 

 

Tryb odwoływania się od ustalonych ocen końcoworocznych i forma sprawdzania zasadności odwołania. 

1. Uczeń ma prawo odwołać się od dowolnej ilości ocen końcoworocznych. 

2. Odwołanie na piśmie z uzasadnieniem składa rodzic (prawny opiekun) do dyrektora szkoły na  

5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

3. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego          

po pozytywnym zaopiniowaniu zasadności odwołania przez Radę Pedagogiczną. 

4. Termin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego wyznacza dyrektor szkoły najpóźniej  

w ostatnim dniu przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

5. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły          

w składzie: 

a) dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 

d) w charakterze obserwatora może uczestniczyć wychowawca klasy lub rodzic (prawny 

opiekun). 

6. W przypadku zajęć edukacyjnych z języka polskiego, języka obcego, matematyki, przyrody 

 i historii egzamin ma formę pisemną i ustną. 

7. W przypadku zajęć edukacyjnych z informatyki, plastyki i wychowania fizycznego egzamin ma 

przede wszystkim charakter praktyczny. 

8. Pytania i zadania do egzaminu sprawdzającego opracowuje nauczyciel przedmiotu, którego 

dotyczy odwołanie, zgodnie z wymaganiami na daną ocenę. 

9.  Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

a) termin egzaminu, 

b) pytania i zadania egzaminacyjne, 

c) wynik egzaminu, 

d) ocenę ustaloną przez komisję. 

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację                             

o odpowiedziach ustnych ucznia. 

10. Od uzyskanej oceny z egzaminu sprawdzającego nie przysługuje ponowne odwołanie. Ustalona 

ocena jest ostateczna. 

11. Uczniowi, który nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego, wystawia się ocenę wcześniej 

ustaloną. 



  

16 

 

12. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia lekcyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji  

na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach.  

W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego  

w innej szkole następuje z porozumieniu z dyrektorem tejże placówki. 

 

§ 6 

 

Terminy klasyfikacji śródrocznej. 

1. Ustala się klasyfikowanie śródroczne raz w ciągu roku szkolnego obejmujące okres  od  

1 września do dnia poprzedzającego początek ferii zimowych. 

 

§ 7 

 

Tryb i forma egzaminów klasyfikacyjnych. 

1. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym zdaje egzaminy klasyfikacyjne z każdego przedmiotu. 

2. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,  jeżeli brak 

jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  

w szkolnym planie nauczania. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 

4. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny w terminie  do końca zajęć edukacyjnych danego półrocza zwykłą większością 

głosów. 

5. Rodzic (prawny opiekun) składa pisemne podanie do dyrektora szkoły, który  

w terminie 3 dni po posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wyznacza termin 

egzaminu. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły           

w składzie: 

a) dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 

c) wychowawca klasy, 

d) w charakterze obserwatora – rodzic (prawny opiekun). 
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7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. 

           Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

a) termin egzaminu, 

b) skład komisji, 

c) pytania i zadania egzaminacyjne, 

d) wynik egzaminu, 

e) ocenę ustaloną przez komisję. 

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację                              

o odpowiedziach ustnych ucznia. 

Od oceny uzyskanej z egzaminu klasyfikacyjnego nie przysługuje odwołanie. Ustalona ocena jest 

ostateczna. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w poniższych terminach: 

a) egzamin klasyfikacyjna za I półrocze przeprowadza się w terminie 6 tygodni od daty posiedzenia 

klasyfikacyjnego, 

b) egzamin klasyfikacyjny roczny przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

§ 8 

 

1. Uczeń ma prawo zdawać egzamin poprawkowy z jednego, a w szczególnych przypadkach  

z dwóch zajęć edukacyjnych z wyjątkiem klasy programowo najwyższej. 

2. Rodzic (prawny opiekun) składa pisemne podanie do dyrektora szkoły, który wyznacza termin 

egzaminu najpóźniej w ostatnim tygodniu wakacji. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły   

 w składzie: 

a) dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 

d) w charakterze obserwatora może uczestniczyć wychowawca klasy lub rodzic (prawny 

opiekun). 

4. W przypadku zajęć edukacyjnych z języka polskiego, języka obcego, matematyki, przyrody  

i historii egzamin ma formę pisemną i ustną. 

5. W przypadku zajęć edukacyjnych z informatyki, plastyki i wychowania fizycznego egzamin ma 

przede wszystkim charakter praktyczny. 
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6. Pytania i zadania do egzaminu poprawkowego opracowuje nauczyciel przedmiotu zgodnie  

z wymaganiami na daną ocenę. 

7. Z  przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

a) termin egzaminu, 

b) pytania i zadania egzaminacyjne, 

c) wynik egzaminu, 

d) ocenę ustaloną przez komisję. 

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację                             

o odpowiedziach ustnych ucznia. 

8. Od uzyskanej oceny z egzaminu poprawkowego nie przysługuje odwołanie. Ustalona ocena jest 

ostateczna. 

9. Uczniowi, który nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, wystawia się ocenę wcześniej 

ustaloną. 

10.  Uczeń, który z przyczyn losowych usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

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

określonym przez dyrektora szkoły, najpóźniej do końca września  wdanym roku szkolnym.  

W tym czasie uczęszcza do klasy programowo wyższej. O terminie egzaminu poprawkowego 

uczeń oraz rodzic (prawny opiekun) zostaje poinformowany najpóźniej w terminie  3 dni od 

zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym. 

11. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia lekcyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji  

na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach.  

W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego  

w innej szkole następuje z porozumieniu z dyrektorem tejże placówki. 

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu kształcenia promować ucznia, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego  

z jednych zajęć edukacyjnych.  

13. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym 

zamieszczając klauzulę: Uchwałą Rady pedagogicznej z dnia …..promowany warunkowo do 

klasy…. 

§ 9 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne  oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  oraz roczne 
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oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się  

w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

2. Jeżeli przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności, określonych  

w standardach wymagań.   

§ 10 

1. W klasie szóstej szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian 

poziomu opanowania umiejętności , określonych w standardach wymagań. 

2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonych przez dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej. 

3. Egzamin trwa 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być 

przedłużony , nie więcej jednak niż o 50 % czasu trwania sprawdzianu. 

4. Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach  i formie 

dostosowanej do ich dysfunkcji , na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie 

później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian. 

5. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu  

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

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

wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

6. Uczeń który nie przystąpił do sprawdzianu, powtarza ostatnia klasę szkoły podstawowej  

i przystępuje do sprawdzianu w następnym roku szkolnym. 

7. W szczególnym przypadku losowym bądź zdrowotnym, uniemożliwiającym przystąpienie do 

sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może 

zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Na świadectwie ukończenia szkoły 

zamiast wyniku sprawdzianu wpisuje się „zwolniony”. 

8. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności rozwiązywania zadań przez ucznia, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę ucznia i przerywa jego 

sprawdzian. Informację o unieważnieniu sprawdzianu zapisuje się w protokole  

i stosuje odpowiednie przepisy. 

9. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów, a wynik ustala zespół 

egzaminatorów. 

10. Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na ukończenie szkoły. 
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IV.  OCENIANIE ZACHOWANIA  

§ 1 

Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

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

etycznych. 

§ 2 

Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, każdy (średnio) po 18 tygodni:  

-         I półrocze od pierwszego powszedniego dnia września,  każdego roku do dnia 

wyznaczonego przez dyrektora szkoły w rocznym kalendarzu zajęć edukacyjnych, 

-         II półrocze od pierwszego dnia po zakończeniu I półrocza do ostatniego piątku czerwca. 

§ 3 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności: 

1.     Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

2.     Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

3.     Dbałość o honor i tradycję szkoły. 

4.     Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

5.     Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

6.     Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

7.     Okazywanie szacunku innym osobom. 

§ 4 

Ocenianie ucznia odbywa się na bieżąco według kryteriów ustalonych przez Radę Pedagogiczną  

i zaopiniowanych przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 
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§ 5 

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach  

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

§ 6 

Na zakończenie każdego półrocza  ustala się oceny klasyfikacyjne z  zachowania (śródroczne, roczne). 

1.     Ocena z zachowania w klasach I– III ma charakter opisowy. 

2.     Ocena z zachowania w klasach IV – VI jest ustalana według następującej skali: 

1.     Wzorowe 

2.     Bardzo dobre 

3.     Dobre 

4.     Poprawne 

5.     Nieodpowiednie 

6.     Naganne 

§ 7 

1.      Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

2.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z  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 publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

§ 8 

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

2.     Na wniosek ucznia jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustnie 

ustaloną ocenę. 
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§ 9 

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania. 

§ 10 

Kryteria ocen z zachowania. 

Ocena wzorowa 

1. Sumiennie wykonuje wszystkie obowiązki szkolne 

 wzór (nie spóźnia się, zawsze jest przygotowany do lekcji, w terminie usprawiedliwia wszystkie 

nieobecności, dba o estetykę stroju, zmienia obuwie, dotrzymuje terminów np. zwrot książek do 

biblioteki itp.), 

 wyjątkowo aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i poza –lekcyjnych 

 bierze udział w konkursach, olimpiadach, turniejach sportowych i osiąga w nich sukcesy.  

2.     Swoją postawą i działaniem pozytywnie wpływa na funkcjonowanie zespołu klasowego 

 i szkolnego, 

 troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne, przeciwstawia się jego niszczeniu, 

 przestrzega norm współżycia społecznego w szkole i poza nią, 

 chętnie udziela pomocy słabszym, 

 jest inicjatorem wielu działań na rzecz klasy i szkoły, 

 zawsze reaguje na przemoc i krzywdę innych, 

 zawsze pozostawia po sobie porządek i dba o to aby inni tak postępowali, z własnej inicjatywy 

porządkuje wymagające tego miejsca. 

2. Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami szkoły: 

 godnie reprezentuje szkołę, 

 utożsamia się ze szkołą i jej tradycjami. 

4.     Wyróżnia się wysoką kulturą języka ojczystego. 

5.     Przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (podczas zajęć lekcyjnych, 

przerw, wycieczek, zawodów sportowych). 

6.     Uczeń jest taktowny, bardzo koleżeński, prawdomówny, uczciwy. 

 Zawsze pamięta, że niektóre szkolne i pozaszkolne wydarzenia wymagają od niego specjalnego 

zachowania i ubioru. 
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7.     Zawsze i wszędzie stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek i kolegów oraz 

wszystkich pracowników szkoły. 

 

 

Ocena bardzo dobra 

1. Wykonuje wszystkie obowiązki szkolne. 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych ,  

 jest przygotowany do lekcji, dba o stosowny strój, usprawiedliwia wszystkie nieobecności, brak 

nieuzasadnionych spóźnień, zmienia obuwie. 

2. Czynnie uczestniczy w życiu klasowym 

 troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne, 

3. chętnie wykonuje prace społeczne na rzecz klasy i szkoły,  

4. Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami szkoły: 

 godnie reprezentuje szkołę, 

 utożsamia się ze szkołą i jej tradycją. 

4.     Dba o kulturę języka ojczystego. 

5.     Przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (podczas lekcji, przerw, 

wycieczek i zawodów sportowych). 

6.     Uczeń jest taktowny, koleżeński, prawdomówny, uczciwy, 

 zawsze pamięta, ze niektóre szkolne i pozaszkolne wydarzenia wymagają od niego właściwego 

zachowania i ubioru. 

7.     Zawsze i wszędzie stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek i kolegów, 

wszystkich pracowników szkoły i dorosłych. 

8. Reaguje na przemoc i przeciwstawia się jej. 

9. Pozostawia po sobie porządek i dba o porządek w miejscach , w których przebywa.  

 

Ocena dobra. 

1.     Dobrze wykonuje wszystkie obowiązki szkolne: 

 uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i stara się być aktywny 

 zazwyczaj punktualnie przychodzi na zajęcia szkolne (dopuszczalna liczba spóźnień – 5), 

 ewentualne uchybienia mieszczą się w zakresie tolerancji i prawa ucznia do określonej liczby 

nieprzygotowań wyznaczonych przez zwyczaj i tradycję szkolną. 

2.     Uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły, 

 troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne. 

3.     Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami szkoły: 
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 godnie reprezentuje szkołę,  

 uczestniczy w uroczystościach szkolnych przynajmniej jako widz i stara się zachowywać podczas 

nich nienagannie, 

4.     Poprawnie posługuje się mową ojczystą, nie stosuje wulgaryzmów. 

5.     Zazwyczaj przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (sposób i miejsce 

spędzania przerw, wycieczek, zawodów sportowych), stosuje się do regulaminów 

obowiązujących miejscach, w których się znajduje. 

6. Uczeń jest taktowny, koleżeński, prawdomówny, uczciwy i obiektywny. 

7. Okazuje szacunek swoim koleżankom i kolegom oraz osobom dorosłym. 

8. Pozostawia po sobie porządek i porządkuje inne miejsca, gdy jest o to proszony. 

  

Ocena poprawna. 

1.     Wykonuje wszystkie obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości.  

 uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 

 ewentualne uchybienia mieszczą się w zakresie tolerancji i prawa ucznia do określonej liczby 

nieprzygotowań wyznaczonych przez zwyczaj i tradycję szkolną, 

 zazwyczaj prezentuje właściwą postawę na lekcjach i przerwach, w przypadku niewłaściwego 

zachowania reaguje na zwróconą uwagę, 

 czasami nie pracuje na lekcji.  

2.     Wie, czym jest mienie szkolne i pozaszkolne oraz stara się o nie dbać. 

3.     Uczestniczy w uroczystościach oraz imprezach związanych z tradycjami szkoły, stara się 

zachowywać godnie. 

4.     Poprawnie posługuje się mową ojczystą. 

5.     Pamięta o zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole, podczas przerw, wycieczek 

imprez i zawodów sportowych. 

6.     Uczeń stara się być taktowny, koleżeński, prawdomówny i uczciwy, stara się panować nad 

emocjami . 

7.     Zna zasady okazywana szacunku innym osobom i stara się stosować do tych zasad. 

8. Sporadycznie zdarza się uczniowi zostawić po sobie nieporządek, poproszony sprząta bałagan. 

9. Nie zawsze dotrzymuje ustalonych terminów. 

10. Rzadko, gdy jest o to proszony, wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły. Sam nie podejmuje 

zobowiązań. 

11. Stara się reprezentować szkołę na zewnątrz przynajmniej na wyraźną prośbę nauczycieli. 
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 Ocena nieodpowiednia. 

1. Nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości w nauce: 

 z nieuzasadnionych powodów spóźnia się i opuszcza lekcje, 

 jest często nieprzygotowany do lekcji 

 ma trudności z właściwym zachowaniem się na lekcji. 

2.     Nie dba o mienie szkolne i pozaszkolne, 

3.     Nie dba i są mu obojętne tradycje i honor szkoły. 

4.     Nie dba o kulturę języka ojczystego. 

5.     Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, przez co naraża na nie siebie i innych. 

6.     Zdarzają się kłamstwa i oszustwa, ma trudności z przestrzeganiem zasad współżycia 

społecznego w szkole i poza nią. 

7.  Często nie okazuje szacunku koleżankom, kolegom, osobom dorosłym. 

8. Niewłaściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach. Nie reaguje na zwróconą uwagę.  

9. Często nie zmienia obuwia. 

10.Często jest agresywny lub prowokuje zachowania agresywne.  

11. Poza szkołą nie zachowuje się stosownie do miejsca i sytuacji. Swoim zachowaniem psuje 

opinię szkole.  

12. Nie dba o pozostawienie po sobie porządku.  

13. Przeważnie nie dotrzymuje ustalonych terminów.  

14. Nie podejmuje zadań na rzecz klasy i szkoły i nie wywiązuje się z zadań narzuconych.  

15. Nie pomaga kolegom, nawet gdy jest o to proszony.  

16. Uczeń ma lekceważący stosunek do patrona szkoły i uroczystości szkolnych.  

17. Przeszkadza podczas uroczystości szkolnych. 

 

Ocena naganna 

1.     Negatywny stosunek do obowiązków szkolnych, 

 zupełny brak zainteresowania nauką, 

 przeszkadza w prowadzeniu lekcji, dezorganizuje pracę zespołu klasowego,  

 umyślnie spóźnia się i opuszcza lekcje (wagary). 

2.     Wyraźnie nie przestrzega zasad współżycia społeczności szkolnej, 

 dewastuje i niszczy mienie szkolne i społeczne, 

 jest złośliwy, agresywny i celowo doprowadza do konfliktów. 

3.     Lekceważy tradycje i honor szkoły. 

4.     Jest wulgarny, wykazuje brak troski o kulturę języka ojczystego. 

5.     Złośliwie, z premedytacją nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, zagraża sobie i innym.  
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6.  Jest niekoleżeński, cyniczny, kłamie, oszukuje, nie potrafi przyznać się do błędu, zrzuca winę 

na innych, przywłaszcza cudze mienie. 

7.     Nie okazuje szacunku koleżankom, kolegom, osobom dorosłym, zachowuje się wobec nich 

lekceważąco.  

8. Popada w konflikty z prawem: kradzieże, wymuszenia, przemoc fizyczna, słowna, psychiczna, 

spożywanie alkoholu, palenie papierosów, przemoc seksualna, rozprowadzanie środków 

uzależniających, zażywanie, namawianie do zażywania  

 Ocenę wzorową, dobrą, bardzo dobrą i poprawną otrzymuje uczeń, który spełnił 

zdecydowaną większość kryteriów na daną ocenę. Ocenę nieodpowiednią i naganną może 

otrzymać uczeń już po spełnieniu jednego z odpowiednich kryteriów. 

§ 11 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nie mają wpływu na: 

1.     Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

2.     Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem § 9 punkt 1. 

§ 12 

1.     Na tydzień przed terminem klasyfikacji rocznej o proponowanych ocenach rocznych  

z zachowania informowani są: 

-         uczniowie są o proponowanej ocenie ustnie przez wychowawcę, 

-         rodzice są informowani o proponowanej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej dziecka 

pisemnie.  

§ 13 

1.     Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna 

z zastrzeżeniem § 14. 

§ 14 

1.     Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie nie później niż w ciągu 5 dni 

od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2.     W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która ustala roczna ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 
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3.     Skład komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

- dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako 

przewodniczący komisji, 

- wychowawca klasy, 

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

- pedagog szkolny, 

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

4.     Ustalona w tym trybie roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny i jest ostateczna 

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

- skład komisji, 

- termin posiedzenia komisji, 

- wyniki głosowania, 

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia 

9. Rada Pedagogiczna może obniżyć ocenę zachowania w sytuacji szczególnej w każdym terminie. 

W przypadku nagannego zachowania ucznia po zatwierdzeniu jego oceny zachowania przez Radę 

Pedagogiczną, dopuszcza się zwołanie rady nadzwyczajnej w celu zmiany oceny na niższą  

w terminie do zakończenia zajęć edukacyjnych. 

 

 

 


