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SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 
w Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika 

w Malborku 
 

Rozdział I 
 

 

Postanowienia ogólne 
 

 

§ 1 

  
1. Niniejszy regulamin określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Szkole 

Podstawowej nr 8 w Malborku.  

2. Szkolny System Oceniania (SSO) jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dn. 10 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843)– zwane dalej rozporządzeniem oraz z 

ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, z późn. 

zm.) – zwaną dalej ustawą. 

3. Zasady oceniania religii regulują odrębne przepisy. 

4. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Statutu. 

5. SSO zostaje wprowadzony z dniem 1 grudnia 2010 r. 

6. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, po upływie, których uczniowie są oceniani 

i klasyfikowani. Decyzja o terminie zakończenia I półrocza zapada na sierpniowym posiedzeniu 

rady pedagogicznej. Dąży się do tego, aby półrocza były równe. 

7. Ilekroć jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć 

trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej 

sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają 

trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania 

poznawczo-percepcyjnego.  

 

 

Rozdział II 
 

Cele i zakres SSO 
 

 

§ 2 

 
1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. 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 efektów 

kształcenia  określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań 

edukacyjnych  wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

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

 przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych 

 

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

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 
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§ 3 

 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne 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 powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego swojego rozwoju; 

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

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

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych  uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 

2. Ocenianie szkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której 

mowa w § 9 ust. 1 i § 13 ust. 2  rozporządzenia; 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7)   ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o 

szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

3. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12   

ust. 2. 

 

   

 

Rozdział III 
 

 

Ocenianie uczniów 
 

§ 4 

 

 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

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

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania  
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§ 5 

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

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

ocenę. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

 

§ 6 

1.  Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i 

dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

2.  Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 

1:   

1)  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

2)  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

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

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

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na 

podstawie tej opinii; 

4)  nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy.  

  5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

 określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii. 

 

 

§ 7 

 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych 

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

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. a w przypadku wychowania fizycznego - 

także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

 

2. a)Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.  

b) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 

"zwolniona".  

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-05-2013&qplikid=1165#P1165A8
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niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego.  

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”. 

 

 

Sposoby i formy dokonywania oceny osiągnięć uczniów 

 

§ 8 

 

1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele w Przedmiotowych Systemach 

Oceniania. 

2. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący   - 6; 

2) stopień bardzo dobry  - 5; 

3) stopień dobry   - 4; 

4) stopień dostateczny  - 3; 

5) stopień dopuszczający  - 2; 

6) stopień niedostateczny  - 1, 

 Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 

 pkt 1-5.  

 Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. 

3. Przy wystawianiu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. 

1) znak plus oznacza, że oceniona wypowiedź lub praca pisemna posiada pewne 

dodatkowe walory podnoszące wartość oceny głównej,  

2) znak minus oznacza, że oceniona wypowiedź lub praca pisemna posiada pewne 

mankamenty, które obniżają wartość oceny głównej. 

3) uchylony 

4) Przy zapisie ocen bieżących (cząstkowych) ze znakiem „+” i „-„ przyporządkowuje im 

się odpowiednie wartości wg skali: 

 

Ocena 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 

wartość 6 5,75 5,5 5 4,75 4,5 4 3,75 3,5 3 2,75 2,5 2 1,75 1,5 1 

 

4. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi.  

 

4a. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, ustala się w punktach według następującej skali: 

1) 6p - uczeń opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program 

nauczania. 

2) 5p-  uczeń opanował całość materiału przewidzianego w programie nauczania. 

3) 4p-  -  uczeń opanował zdecydowaną większość materiału przewidzianego w programie 

nauczania. 

4) 3p- uczeń opanował materiał nauczania w stopniu zadawalającym. 

5) 2p- uczeń opanował fragmentarycznie  wiadomości i umiejętności  konieczne do dalszej nauki. 

6) 1p- uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania. 

 

4b. Przy wystawianiu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów: 
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1) znak plus oznacza, że oceniona wypowiedź lub praca pisemna posiada pewne dodatkowe 

walory podnoszące wartość oceny głównej,  

2) znak minus oznacza, że oceniona wypowiedź lub praca pisemna posiada pewne 

mankamenty, które obniżają wartość oceny głównej. 

 

5. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w art. 

44i ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia, o 

których mowa w art. 44b ust. 3 ustawy, dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień. 

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

zachowania. 

7. Kryteria ocen z zajęć edukacyjnych w klasach IV - VI: 

 

1) wymagania wykraczające: 

- stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające znacznie poza zakres materiału 

programowego, a dodatkowa wiedza jest owocem samodzielnych poczynań i przemyśleń, 

b) bierze aktywny udział w konkursach przedmiotowych i innych na szczeblu wyższym niż 

szkolny i osiąga w nich sukcesy lub jest autorem pracy wykonanej dowolna techniką 

o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych, 

c) wyraża samodzielny, krytyczny ( w stopniu odpowiednim do wieku) stosunek do 

określonych zagadnień, potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej 

argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy. 

2) wymagania dopełniające: 

- stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) radzi sobie z treściami trudnymi do opanowania, potrafi poprawnie rozumować 

w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 

b) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczycieli źródeł 

informacji, 

c) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczycieli posługując się 

nabytymi umiejętnościami, 

d) wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji, 

e) bierze udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły. 

3) wymagania rozszerzające: 

- stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji, 

b) umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania o większym stopniu 

trudności wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, 

c) opanował materiał w stopniu zadawalającym. 

4) wymagania podstawowe: 

- stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na 

rozumienie najważniejszych na danym etapie nauczania zagadnień, 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania o średnim stopniu trudności, 

c) w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym, 

5) wymagania konieczne: 

- ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) ma poważne braki w swojej wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym okresie 

czasu, 

b) przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać polecenia o niewielkim stopniu trudności. 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

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

pomocy nauczyciela, 

b) nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 
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§ 9 

 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę 

możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

Rodzaje, sposoby i zasady oceniania 
 

§ 10 

 

1. Składnikiem stanowiącym przedmiot oceny są: 

1) zakres wiadomości i umiejętności;  

2) rozumienie treści programowych;  

3) umiejętność stosowania wiedzy w praktyce;  

4) kultura przekazywania wiadomości;  

2. 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 

3. Sposoby (formy) sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów dobiera nauczyciel przedmiotu. 

Podstawowe formy: 

1) ustne: odpowiedzi (np. dialog, opis, streszczenie, opowiadanie), wypowiedzi w klasie 

(np. aktywność, udział w dyskusji), recytacja, czytanie, 

2) pisemne: praca klasowa, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe pisemne, dyktanda, 

testy, pisemne prace dodatkowe, 

3) sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne - w czasie zajęć, w których kontroluje się 

sprawność, umiejętności praktyczne, gdzie uczniowie wykonują ćwiczenia, 

4) inne formy: przedstawianie własnej twórczości, działania innowacyjne, zrealizowane 

pomysły, projekty i ich realizacja. 

4. Zasady dotyczące niektórych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

1) praca klasowa  

a) obejmuje wiadomości z realizowanego działu lub większej partii 

przerobionego materiału, 

b) informacja o pracy klasowej – 7 dni, 

c) pracę klasową można poprawić tylko raz (oprócz oceny bardzo dobrej) 

d) uczeń nieobecny zalicza dany zakres materiału w terminie i formie ustalonej 

przez nauczyciela w terminie 14 dni od powrotu do szkoły, 

e) dwie prace klasowe w ciągu tygodnia, 

f) jedna praca klasowa w dniu, 

g) na sprawdzenie i podanie wyników: 10 dni roboczych, który to czas wydłuża 

się o okres nieobecności nauczyciela,  

2) sprawdzian: 

a) obejmuje mniejszą partie materiału niż praca klasowa 

b) zapowiadany na 3 dni wcześniej, 

c) na sprawdzenie i podanie wyników: 7 dni roboczych, który to czas wydłuża się 

o okres nieobecności nauczyciela,  

d) sprawdzian może być poprawiany, 

e) uchylony, 

3) kartkówka 

a) kartkówka obejmuje materiał z ostatniej lekcji, 

b) kartkówki nie są zapowiedziane, 

c) o możliwości poprawy decyduje nauczyciel. 

4a. Pracę klasową i sprawdzian można poprawić w terminie 7 dni od zajęć, na których zostały 

podane oceny. Oceny z poprawy wpisuje się do dziennika. 

 

4b. W przypadku braku oceny u ucznia z pracy klasowej lub sprawdzianu nauczyciel do średniej 

ważonej liczy 1. 



 7 

 

4c. Sprawdzianów i testów zewnętrznych nie poprawia się. 

 

5. W ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nie przeprowadza 

się prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek. 

 

Ocenianie zachowania uczniów 
 

§ 11 

 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według skali określonej w ust. 3, z 

zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się 

według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 

ocenami opisowymi. 

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

inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

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

6. Kryteria oceniania zachowania: 

 

1) zachowanie w grupie: 

 

a. grzeczność w mowie (np. uczeń nie używa wulgaryzmów, nie przezywa, nie obraża słowem 

mówionym lub pisanym itp.), 

b. koleżeńskość i uczynność wobec innych, 

c. poprawne zachowanie na zajęciach lekcyjnych,  

d. poprawne zachowanie podczas wyjść i wyjazdów, 

e. właściwe zachowanie się podczas przerw śródlekcyjnych (np. nie bije, nie zaczepia, nie 

kopie, nie biega itp.), 

f. tolerancja wobec inności (np. nie plotkuje, nie wyśmiewa, nie prowokuje, nie grozi), 

 

2)  praca na rzecz społeczności szkolnej: 

 

a. udział w pracach na rzecz klasy lub szkoły,  

b. reprezentowanie klasy lub szkoły na zewnątrz, 

 

3) obowiązki szkolne: 

 

a. systematyczne uczęszczanie do szkoły, 

b. wykonywanie poleceń nauczyciela, 

c. wywiązywanie się z powierzonych obowiązków i zadań, 
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4) poszanowanie szkoły: 

 

a. dbanie o honor i tradycje szkoły (np. strój galowy, hymn, zachowanie na apelach itp.), 

b. okazywanie szacunku osobom dorosłym, 

c. właściwa postawa wobec nauczycieli i pracowników szkoły, m. in. brak agresji słownej i 

fizycznej, 

d. dbanie o mienie swoje i cudze (szkoły, klasy, ucznia, nauczyciela), 

e. estetyczny i stosowny wygląd (np. nie farbuje włosów, nie maluje paznokci, nie nosi dużej 

biżuterii, makijażu, tatuaży itp.). 

f. noszenie obuwia zmiennego (1X – 30IV). 

 

6a. Punktacja i oceny: 

 

1). semestralne: 

 

17 pkt   - wzorowa 

16 - 14 pkt  - bardzo dobra 

13 - 9 pkt  - dobra 

8 - 7 pkt   - poprawna 

6 - 5 pkt   - nieodpowiednia 

4 - 0 pkt   - naganna. 

 

2). roczna (suma za I i II semestr): 

 

34 - 33 pkt - wzorowa  

32 - 28 pkt - bardzo dobra  

27 - 18 pkt - dobra  

17 - 14 pkt - poprawna  

13 - 10 pkt - nieodpowiednia  

9 - 0 pkt – naganna. 

 

  3). Do oceny nieodpowiedniej obniża się w przypadku: palenia papierosów, udziału w bójkach,    

 wagarów.  

  4). Do oceny nagannej obniża się w przypadku: alkoholu, narkotyków, kradzieży, konfliktów z 

 prawem.  

         5). Uczeń, który nie spełnił kryterium 1a, 1c, 1d lub 1e nie może otrzymać oceny wyższej niż 

 dobra. 
         6). Uczeń, który nie spełnił kryterium 4c nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia. 

 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8. 

 

8. uchylony  

 

 

Tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych   

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania 
 

§ 12 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie zgadzają się z przewidywaną roczną 

oceną zachowania mogą złożyć wniosek w formie pisemnej z uzasadnieniem o podwyższenie 

oceny zachowania do wychowawcy klasy w terminie 2 dni od daty uzyskania informacji o 

przewidywanej ocenie. 

2. Wychowawca zobowiązany jest w terminie 3 dni rozpatrzyć wniosek. Dokonuje analizy 

dokumentacji wychowawcy klasy dotyczącej ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych 
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zachowania oraz przestrzegania zapisów prawa dotyczących trybu ustalania tej oceny, a w 

szczególności spełnianie kryteriów oceniania.   

3. Wychowawca pozytywnie rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1 pod warunkiem, że uczeń 

spełnia kryteria wymienione w § 11 ust 6. 

4. Wychowawca niezwłocznie informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o podjętej 

decyzji. Ustalona w ten sposób przez nauczyciela ocena jest ostateczna w tym trybie 

postępowania. 

 
§ 13 

  
1. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) w ciągu 3 dni od przekazania informacji o ocenie uczeń lub jego rodzice składają do 

dyrektora szkoły pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana oceny 

rocznej ze wskazaniem, o jaką ocenę uczeń się ubiega z uwzględnieniem zasady, że 

ocena nie może zostać podwyższona o więcej niż jedną. 

2) dyrektor informuje o tym fakcie nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, który pisemnie 

określa zakres materiału oraz konieczne wymagania do uzyskania oceny wskazanej we 

wniosku z określeniem terminu, w jakim uczeń winien wykazać się jego znajomością nie 

później jednak niż jeden dzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 

3) rodzic i uczeń winni podpisać otrzymaną informację o ustalonej ocenie, której kopię 

przechowuje się w dokumentacji do czasu zakończenia roku szkolnego. 

2. Uczeń uzyskuje wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, o którą ubiegał się we 

wniosku, jeśli spełni poniższe warunki: 

1) dopełni trybu określonego w ust. 1. 

2) wypełni wszystkie zalecenia nauczyciela, o których mowa w ust. 1 pkt. 2. 

3. Niezależnie od zapisów ust. 1 i 2 uczeń może uzyskać wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną, jeśli 

nauczyciel uzna, że spełnił kryteria na daną ocenę do terminu klasyfikacji rocznej. 

 

Rozdział IV 

 
Klasyfikacja uczniów 

 

§ 14 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji:  

1) śródrocznej  

2) rocznej 

3) końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z  

zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną 

przeprowadza  się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie 

szkoły.  

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I-

III szkoły podstawowej w przypadku:  

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć 

3a. Na klasyfikację końcową składają się:  
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1) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  ustalone w klasie programowo 

najwyższej oraz 

2) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  których realizacja zakończyła się w 

klasach programowo niższych w szkole oraz 

  3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

       3b.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

 zachowania. 

 

4. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego 

rocznych ocenach niedostatecznych. 

5. Na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani 

poinformować ucznia na zajęciach  i jego rodziców (prawnych opiekunów) poprzez wpis w  

dzienniku elektronicznym o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach z zajęć 

edukacyjnych i zachowania.  

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

6a.  1). Ocena śródroczna i roczna klasyfikacyjna jest średnią ważoną wszystkich uzyskanych przez 

ucznia ocen w półroczu. Oceny cząstkowe mają swoją wagę. W szkole obowiązują następujące wagi 

ocen cząstkowych: 

 

5 

konkursy pozaszkolne, 

praca klasowa, 

testy zewnętrzne 

 

4 

sprawdzian, 

odpowiedzi ustne, 

prezentacje (samodzielne prace 

tematyczne) 

3 
sprawdzian – matematyka 

 

2 
kartkówki, 

prace domowe 

 

1 

aktywność, 

praca w grupach, 

rozwiązywanie zadań przy tablicy 

 

Informatyka i przedmioty artystyczne wagi ocen mają określone w przedmiotowych 

systemach oceniania (PSO). 

Dopuszcza się stosowanie innych form aktywności związanych ze specyfiką przedmiotu, o 

których mowa w PSO wraz z przypisanymi im wagami. 

 

   2). Ocena klasyfikacyjna za I i II semestr obliczana jest wg wzoru: 

 

       suma iloczynów : waga x ocena 

S = --------------------------------------- 

                          suma wag 

Przykład: 

Waga: 5 -  4+, 

                       4 -   5, 5- 

                      3 -   5, 3+ 
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                        2-    5 

                        1 -   5 

 
       (4,5 x 5) + (5 + 4,75) x 4 + (5 + 3,5) x 3 + (5 x 2) + (5 x 1) 

S = ---------------------------------------------------------------------- = 4,63 (ocena bardzo dobra) 

                          5 + 4 + 4 + 3 + 3 + 2 + 1 

 

 

3). Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę: 

     

średnia stopień 

1,50 i poniżej         niedostateczny (ndst) 

od 1,51 do 2,50    dopuszczający (dop) 

od 2,51 do 3,50    dostateczny (dst) 

od 3,51 do 4,50 dobry (db) 

od 4,51 do 5,50 bardzo dobry (bdb) 

od 5,51 celujący (cel) 

 

4). Ocena roczna klasyfikacyjna jest średnią arytmetyczną średnich ważonych z obu semestrów. 

5). Na ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości zmiany oceny 

w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę 

możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

9. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na 

te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

10. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

11. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. 

12. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 12 pkt 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie 

fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

14. Uczniowi, o którym mowa w ust., 12 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny z zachowania. 

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna  ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44m ustawy.  

 

§ 15 

 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44n ustawy. 

2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem art. 44n ustawy. 
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Egzaminy klasyfikacyjne 
 

§ 16 

 

1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

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

4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 14 ust. 10, 11 i 12  pkt 1, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji w obecności, wskazanego 

przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 14 ust. 12 pkt 2, przeprowadza komisja, 

powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

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

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

 5a. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego 

w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 20zh ust. 3 i 

3a ustawy, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego 

jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka 

obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka 

obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 14 ust. 12 pkt 2, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia. 

7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

dyrektora szkoły.  

10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” lub „niesklasyfikowana”. 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44m i 

art.. 44n. 

 

Egzamin poprawkowy 
 

§ 17 

1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną 

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy 

z tych zajęć.  
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2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, zajęć, techniki, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

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

dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu 

ferii letnich.  

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

wchodzą: 

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

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

wyższej i powtarza klasę. 

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

etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w 

klasie programowo wyższej. 

 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz odwołanie od oceny z zachowania 

 

§ 18 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później 

jednak niż w ciągu 2  dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z 

danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
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2a. Komisja, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 

ustawy. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z 

uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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

komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

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

komisji; 

b) wychowawca oddziału; 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 

z dyrektorem tej szkoły. 

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

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem 

art. 44m ust. 1 ustawy. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania sprawdzające; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) imię i nazwisko ucznia; 

d) wynik głosowania; 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, 

ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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11. Protokoły, o których mowa w ust. 7 pkt. 1 i 2, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

 

 

Promocja 

 

§ 19 

 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

z zastrzeżeniem ust. 8. 

2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w 

jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

3. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z 

danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub 

finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny 

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

ocenę klasyfikacyjną. 

6.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  

7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 17 ust. 10. 

8. 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. 

 

Rozdział V 
 

Ukończenie szkoły 
 

§ 20 

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 

i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, z uwzględnieniem § 19 ust. 5, 

uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej 

z zastrzeżeniem § 11 ust. 8. 

2) uchylony  

2. Uczeń kończy szkołę podstawową, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, 

o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

4. uchylony  
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Rozdział VI 

 
Sposoby informowania rodziców o postępach w nauce i zachowaniu 

 

 

§ 21 

 
1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do rzetelnej informacji o postępach i potrzebach 

ucznia. 

2. Informacji o postępach dziecka nauczyciel nie udziela w trakcie trwających lekcji i podczas 

przerw. 

3. Nauczyciel jest do dyspozycji rodziców i opiekunów prawnych podczas zebrań klasowych 

i konsultacji. 

4. Zebrania klasowe dla rodziców (prawnych opiekunów) odbywają się, co najmniej 3 razy w roku, 

konsultacje, co najmniej 4 razy w roku. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do uczestniczenia w lekcjach otwartych, na 

zaproszenie nauczyciela, celem obserwacji udziału uczniów w zajęciach edukacyjnych.  

 

 

Rozdział VII 

 
Ustalenia końcowe 

 

Ogólne procedury monitorowania i ewaluacji szkolnego systemu oceniania 
 

§ 22 

 
1. Szkolny system oceniania podlega procesowi ewaluacji w celu doskonalenia oraz podnoszenia 

jakości oceniania. 

2. Ewaluację prowadzi zespół powołany przez dyrektora szkoły oraz nauczyciele w odniesieniu do 

przedmiotowego systemu oceniania. 

3. Ewaluacji dokonuje się w terminach: 

1) na bieżąco i podczas roku szkolnego, 

2) na koniec roku szkolnego. 

4. Odbiorcami ewaluacji są członkowie rady pedagogicznej, rady rodziców oraz samorządu 

uczniowskiego. 

5. Rada pedagogiczna odpowiednią uchwałą może wprowadzić zmiany w szkolnym systemie 

oceniania. 

 
 

§ 23 

 

Sprawy nie ujęte Szkolnym Systemem Oceniania reguluje rozporządzenie oraz ustawa, o których mowa 

w § 1. 
 


