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Regulamin opracowano w oparciu o: 
 

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

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 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 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 
227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 
120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 
145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, 
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, 
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, 
poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, 
z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 
2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146 i 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 
1045 i 1240 ) 
 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  

 (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 
2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222) 

3. Statut Szkoły Podstawowej w Stęszewie uchwalony przez Radę Pedagogiczną 31 
sierpnia 1999 ze zmianami 31 sierpnia 2001, 30 sierpnia 2002, 29 sierpnia 2003 
oraz 31 sierpnia 2004, 1 września 2006, 11 stycznia 2007 oraz 26 czerwca 2007, 
29 sierpnia 2008, 31 09 2009, 31 08 2010 oraz 28 kwietnia 2011, 28 02 2014,  
29 08 2014, 28 08 2015 

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 
r. 10 czerwca 2015 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
w szkołach publicznych  

(Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 
1097, z 2009 r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i Nr 141, poz. 1150, z 2010 r. Nr 
156, poz. 1046 i Nr 228, poz. 1491, z 2011 r. Nr 35, poz. 178 i Nr 179, poz. 1063, z 
2012 r. poz. 262 oraz z 2013 r. poz. 520, Dz. U. poz. 843) 

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz. U. poz. 532) 
 

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. 
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 893 oraz z 2015 r. poz. 23) 
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Rozdział I 
Informacje wstępne  

 

§ 1. Ustalenia ogólne 

1. Regulamin jest załącznikiem do statutu Szkoły Podstawowej w Stęszewie 

2. Celem regulaminu jest uściślenie zapisów statutu o procedurze i trybie 
postępowania, zgodnie z potrzebami codziennej pracy dydaktyczno – 
wychowawczej 

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach ucznia, należy pod tym pojęciem 
rozumieć również ustanowionych formalnie prawnych jego opiekunów 

4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o zarządzeniu o kalendarzu roku szkolnego 
należy pod tym pojęciem rozumieć zarządzenie dyrektora, o którym mowa w 
statucie szkoły 

5. Ilekroć w regulaminie jest mowa o zarządzeniu o klasyfikacji, należy pod tym 
pojęciem rozumieć zarządzenie dyrektora, o którym mowa w statucie szkoły. 

§ 2. Funkcje wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

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 wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole 
programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 
klasy, nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia stopnia 
respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 
oceniania wewnątrzszkolnego. 

5. 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 przekazywanie uczniowi 
informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu 

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 
w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno - wychowawczej 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
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2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w § 5 ust. 1 i 
§ 15 ust. 2 

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 § 5 ust. 1 i § 15 ust. 2 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych I dodatkowych zajęć edukacyjnych 
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o 
postępach i trudnościach ucznia w nauce 

7. Ocenianie wewnątrzszkolne w Szkole Podstawowej w Stęszewie jest 
ocenianiem wspomagającym, którego celem jest monitorowanie rozwoju 
ucznia. Ocenianie ma charakter ciągły – odbywa się na bieżąco w klasie, przy 
pomocy wszelkich dostępnych metod, obserwacji, rozmowy, różnych form i 
rodzajów prac. Sposoby i metody wybrane przez nauczyciela pozwalają opisać 
różne aspekty szkolnej kariery ucznia.  

1) 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 jego poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć 

§ 3. Metody sprawdzania osiągnięć uczniów 

1. Wykorzystywane metody sprawdzania osiągnięć uczniów. 

 

Metoda sprawdzania Cel nauczania Cel wychowania 

Samosprawdzanie Utrwalenie wiadomości 
i umiejętności 

Wdrażanie do 
samokształcenia 

Zbiorowa pogadanka 
sprawdzająca  

Powtórzenie i uogólnienie 
wiadomości 

Aktywizacja umysłowa 
uczniów 

Obserwacja uczenia się Nauczanie za pomocą 
podręczników i innych 
środków dydaktycznych. 
Praca w grupie. 

Wdrażanie do samodzielnej 
pracy. Współdziałanie, podział 
ról, komunikacja – rozwój 
kompetencji kluczowych  

Odpytywanie „Douczanie” Podnoszenie dyscypliny 

Wypracowanie Rozwijanie umiejętności 
budowania dłuższej 
wypowiedzi ciągłej 

Wdrażanie do analizy 
własnych poglądów i uczuć 
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Praktyczne prace 
sprawdzające : 

 prace klasowe 

 testy 

 kartkówki 

 prace plastyczne 

 projekty 

 prace domowe 

 inne 

Ćwiczenie umiejętności 
praktycznych 

Wdrażanie do rzetelnej pracy. 
Rozwijanie twórczej inwencji, 
wyobraźni, wrażliwości 
estetycznej 

 

2. Pisemne prace kontrolne uczniów. 

1) W danym dniu nauki uczeń może pisać tylko jedną pracę kontrolną (oprócz 
kartkówki z trzech ostatnich lekcji), którą nauczyciel zapowiada z 
tygodniowym wyprzedzeniem. Termin sprawdzianu nauczyciel zapisuje w e-
dzienniku w Terminarzu. 

2) Pisemne prace kontrolne są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych 
uczeń nie może jej napisać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie i 
formie ustalonej z nauczycielem 

3) Możliwość poprawy pisemnych prac kontrolnych zawarta jest w 
przedmiotowych systemach oceniania.  

4) Nauczyciel ma obowiązek ocenić kartkówki w ciągu tygodnia, a prace 
klasowe, testy z działów itp. w ciągu dwóch tygodni. 
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Rozdział II 
Ocena wiedzy i umiejętności ucznia 

 

§ 4. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne. 

1. Uczeń podlega klasyfikacji 

1) śródrocznej i rocznej 
2) końcowej 

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne wystawiane są za I okres roku szkolnego 

1) Jeżeli realizacja zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym kończy się w I 
okresie, to ocena wystawiona za I okres jest oceną roczną 

3. Ocena klasyfikacyjna za II okres roku szkolnego jest oceną roczną 
uwzględniającą wiadomości i umiejętności nabyte przez ucznia w ciągu całego 
roku szkolnego 

1) 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 uzyskał po ustaleniu rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 
edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną 

4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły 

5. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stęszewie i szkoły filialnej w Trzebawiu na I 
etapie edukacyjnym otrzymują z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny 
klasyfikacyjne śródroczne i roczne w formie opisowej 

6. Od ustalonych przez nauczyciela ocen klasyfikacyjnych śródrocznych nie 
przysługuje odwołanie 

7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrz. § 4 
ust.9 i § 15 ust. 9  

8.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono braki w osiągnięciach 
edukacyjnych mogące uniemożliwić kontynuowanie nauki, szkoła umożliwia 
uczniowi uzupełnienie braków. 

9. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadzane jest w połowie roku szkolnego. 
Termin klasyfikacji śródrocznej określa w każdym roku dyrektor Szkoły w 
zarządzeniu o kalendarzu roku szkolnego. Klasyfikacja śródroczna poprzedza 
ferie zimowe 

10. Oceny klasyfikacyjne ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 
Oceny ustalone przez nauczyciela zgodnie z postanowieniami niniejszego 
regulaminu nie mogą być uchylone ani zmienione decyzją administracyjną.  

1) W przypadku nieobecności nauczyciela oceny wystawia wychowawca (po 
wcześniejszym porozumieniu z Dyrektorem), po konsultacji z 
przedstawicielami danego zespołu przedmiotowego. W przypadku 
nieobecności wychowawcy wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel. 

2) Gdy w oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu 
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych ocenę 
śródroczną i roczną wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia 
edukacyjne po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela 
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11. Uczeń (za zgodą rodziców) lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do 
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być zgłoszone 
w terminie do 2 dni roboczych od zakończeniu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.  

1) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która 
przeprowadza sprawdzian wiadomości edukacyjnych umiejętności ucznia, w 
formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych 
zajęć edukacyjnych 

2) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później 
niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżenia. Termin sprawdzianu 
dyrektor wyznacza i uzgadnia z uczniem i jego rodzicami i informuje 
rodziców ustnie, najpóźniej na dzień przed sprawdzianem. Jeżeli decyzja 
będzie negatywna, dyrektor zobowiązany jest poinformować o tym pisemnie 
rodziców ucznia listem poleconym za poświadczeniem odbioru w ciągu 
pięciu dni od otrzymania wniosku 

3) W skład komisji wchodzą: 

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

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

4) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 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 

5) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
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 § 12 ust.2 

6) Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający:  
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 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 
o ustnych odpowiedziach oraz o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

g) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż na trzy dni przed 
organizacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 
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h) Przepisy § 4 ust. 11 pkt. 1)-6) 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 

9) Zadania (pytania) sprawdzające opracowuje nauczyciel prowadzący dane 
zajęcia edukacyjne: 

a) Z zajęć komputerowych, zajęć technicznych, plastyki, muzyki oraz 
wychowania fizycznego sprawdzian powinien mieć przede wszystkim 
formę zadań praktycznych 

b) zadania (pytania) sprawdzające powinny obejmować materiał nauczania 
z całego roku i zawierać kryteria oceniania na ocenę o jeden stopień 
wyżej od tej, którą uczeń ma wystawioną 

 

§ 5. Oceny szkolne 

1. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych 
programem zajęć edukacyjnych ocenia się w stopniach szkolnych według 
następującej skali: 

 

Stopień Skrót literowy  Oznaczenie 
cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

1) Dopuszcza się stosowanie znaków „+”, „-‘ w bieżącym ocenianiu. 
2) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w 

stopniach 2 – 6 (dopuszczający – celujący) 
3) Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena 1 (niedostateczny) 

2. Kryteria uzyskiwania poszczególnych ocen: 

1) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne, 
czyli  posiadł najbardziej przystępne treści zajęć edukacyjnych, posiadł 
najbardziej uniwersalne i najprostsze umiejętności, które są niezbędne na 
danym i wyższych etapach kształcenia oraz są bezpośrednio użyteczne w 
pozaszkolnej działalności ucznia, potrafi rozwiązać najprostsze problemy z 
pomocą nauczyciela 

2) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne i 
podstawowe, czyli posiadł przystępne treści, najpewniejsze naukowo i 
najbardziej niezawodne, posiadł proste i najbardziej uniwersalne 
umiejętności niezbędne na wyższych etapach kształcenia, potrafi rozwiązać 
typowe zadania teoretyczne i praktyczne, potrafi wykorzystać zdobytą 
wiedzę i umiejętności w działalności pozaszkolnej 
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3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne, 
podstawowe i rozszerzające, czyli posiadł umiarkowanie przystępne treści, 
które są przydatne, ale nie są niezbędne na danym i wyższych etapach 
kształcenia, posiadł bardziej złożone i mniej typowe umiejętności, potrafi 
rozwiązywać zadania teoretyczne i praktyczne w pewnym stopniu 
abstrakcyjne, posiadł umiejętności pośrednio użyteczne w działalności 
pozaszkolnej 

4) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne, 
podstawowe, rozszerzające i dopełniające, czyli posiadł trudne do 
opanowania treści i umiejętności wyspecjalizowane ponad potrzeby 
głównego kierunku nauki szkolnej obecnie i w przyszłości, zdobytą wiedzę i 
umiejętności potrafi wykorzystać w sytuacjach odległych od bezpośredniej 
użyteczności w życiu pozaszkolnym w sposób twórczy 

5) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne, 
podstawowe, rozszerzające, dopełniające i wykraczające, czyli posiadł treści 
i umiejętności, które potrafi wykorzystać w rozwiązywaniu najbardziej 
złożonych i unikatowych problemów w sposób twórczy naukowo i 
oryginalnie. 

3. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na : 

1) bieżące – określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze 
zrealizowanej części zajęć edukacyjnych, (możliwość przyjęcia punktowego 
systemu oceniania zawartego w przedmiotowym systemie oceniania danego 
przedmiotu)  

2) śródroczne – mające na celu okresowe podsumowanie osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu przez nauczycieli poszczególnych ocen zwanych 
ocenami klasyfikacyjnymi śródrocznymi oraz ustalenie oceny z zachowania 
(w klasach I – III ocena ta jest opisowa z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych) 

3) roczne – będące podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym 
roku szkolnym i polegające na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w skali § 5, 
ust. 1 oraz ustalenie oceny z zachowania według skali opisanej w § 15 ust. 
2. (W klasach I – III klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu 
osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny opisowej oraz 
oceny opisowej z zachowania według formy określonej w § 16 ust. 3. 

4) końcowe – na które składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych i z zachowania ustalone w klasie programowo najwyższej oraz 
roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych 

5) Oceny śródroczne i roczne nie są wynikiem średniej arytmetycznej, ani 
ważonej 

6) Począwszy od klasy 4 można stosować śródroczną i roczną opisową ocenę 
klasyfikacyjną, która uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez 
ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednich wymagań i 
efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w 
nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych oraz końcowa ocena klasyfikacyjna z zachowania są 
wyrażone w skali określonej w  §5.1 i §15.2 



10  

7) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, 
muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 
ucznia w wywiązywaniu 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 . 

8) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych 
zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 
„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”, 

4.  Dla prac pisemnych (sprawdzianów, kart pracy, testów itp.) przyjmuje się 
wspólny dla wszystkich przedmiotów następujący procentowy przelicznik na 
oceny: 

celujący                      100% 

bardzo dobry               od    91%                do    99% 

dobry                           od    71%                do    90% 

dostateczny                 od    50%                do    70% 

dopuszczający             od   36%                do    49% 

niedostateczny            poniżej 36%      

5. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania 
nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 
niedostateczny  poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów 
dopuszczający  od 20%  do 39% 
dostateczny  od 40%  do 54% 
dobry   od 55%  do 70% 
bardzo dobry  od 71%  do 89% 
celujący   od 90%  do 100% 
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§ 6. Oceny szkolne w edukacji wczesnoszkolnej 

1. Edukacja wczesnoszkolna w klasach I- III ma charakter zintegrowany. 

2. W klasach I-III z obowiązkowych zajęć edukacyjnych obowiązuje klasyfikacyjna 
pisemna ocena opisowa śródroczna (w formie tabeli uwzględniającej opisu 
postępów edukacji wraz z zaleceniami do pracy na II półrocze) i roczna w 
postaci opisu, który uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i 
umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w 
nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

3. Ocena opisowa informuje o: 

1) indywidualnych postępach ucznia w edukacji: 

a) mówieniu i słuchaniu          

b) czytaniu i pisaniu 

c) umiejętnościach matematycznych  

d) umiejętnościach społeczno-przyrodniczych 

e) umiejętnościach artystyczno-technicznych 

f) umiejętności praktycznych 

2)  indywidualnych postępach i możliwościach ucznia: 

a) w rozwoju emocjonalno-społecznym 

b) współdziałanie w grupie 

c) organizacji własnej pracy 

3)  rozwoju psychicznym i fizycznym,  moralnym, umysłowym, postępach 
rozwoju oraz postępach osobistych ucznia. 

4.  Oceny cząstkowe w edukacji wczesnoszkolnej 

1)  W klasach I – III przez cały rok szkolny stopień opanowania wiadomości i  
      umiejętności określonych wymaganiami programowymi wyrażony jest w  
      następującej skali punktów: 
     - 5 punktów   – 5 
     - 4 punkty   – 4 
     - 3 punkty  – 3 
     - 2 punkty  – 2 
     - 1 punkt   – 1 
     - oraz za pomocą „+” i „-‘’ – według uznania nauczyciela 

2) Oceny bieżące w edukacji wczesnoszkolnej wskazują dobre i słabe strony 
ucznia  i sposoby poprawy. Wyrażone są słownie lub pisemnie za pomocą 
skali punktowej: 5, 4, 3, 2, 1, „+’, „-„ lub za pomocą komentarza słownego 
bądź pisemnego. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ w bieżącym 
ocenianiu. 

3) Punkty określają poziom osiągnięć ucznia w odniesieniu do wymagań 
programowych.  
a) 5 punktów – gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i 

umiejętności 
b) 4 punkty – gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale 

pozwalają na dalsze opanowanie treści 
c) 3 punkty – gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i 

umiejętności a ma kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści 
d) 2 punkty – gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i 

utrudniają  dalsze kształcenie 
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e) 1 punkt – gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie 
radzi sobie z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela 

4) Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny np. 
- 5p – Znakomicie!, Brawo!, Osiągasz doskonałe wyniki. 
- 4p – Dobrze pracujesz, jednak stać Cię na to, by było lepiej. 
- 3p – Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. 
- 2p – Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. 
- 1p – Osiągasz niezadowalające rezultaty. Pokonasz to, ale musisz dużo i  
              systematycznie pracować. 

5. Nauczyciel winien w każdym okresie przeprowadzić test sprawdzający 
umiejętności zdobyte przez ucznia 

6. Kopia śródrocznej oceny opisowej ucznia będzie udostępniona rodzicom w 
formie tabelki  opisu postępów edukacji do ucznia wraz z zaleceniami do pracy 
na II półrocze, na zebraniu podsumowującym I okres (wywiadówka). Oryginał 
oceny opisowej nauczyciel umieści w teczce wychowawcy klasy, a na 
zakończenie roku szkolnego dołączy do arkusza ocen. 

7. W ocenie opisowej klas I-III rodzic nie ma możliwości odwoływania się od niej z 
zastrz. § 4 ust. 11 

8. Przy ocenie opisowej klas I-III rodzic na każdym zebraniu, o którym informuje 
kalendarz roku szkolnego lub na dyżurach nauczycieli na własne życzenie 
może kontrolować postępy dziecka przez uzyskanie ustnej informacji od 
nauczyciela.  

9. Na 4 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady    
Pedagogicznej, na zebraniu rodziców nauczyciele informują rodziców uczniów 
zagrożonych o niepromowaniu do następnej klasy w formie pisemnej 
potwierdzonej podpisem rodzica. Nieobecny na zebraniu rodzic zobowiązany 
jest do kontaktu ze szkołą w celu sprawdzenia sytuacji dziecka. Nie wysyła się 
osobnych zawiadomień do rodziców. 

10. Na 1 tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 
nauczyciel zapoznaje uczniów z przewidywaną oceną opisową  roczną z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych (również z przewidywaną oceną roczną 
zapoznają nauczyciele religii i j. obcych). Zainteresowani rodzice mogą 
zapoznać się z oceną opisową na zebraniu z wychowawcą w terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

11. Szczegółowe zasady oceniania w edukacji wczesnoszkolnej zawiera 
Przedmiotowy System Oceniania. 

§ 7. Ustalenia dotyczące promowania uczniów i ukończenia szkoły. 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono 
pozytywnie 

1) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody 
wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody 
rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o 
promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 
wyższej również w ciągu roku szkolnego  

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o 
powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek 
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wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) 
ucznia 

3. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do 
klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych 
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem przepisu § 8, 
uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z 
zastrzeżeniem ust. 5.      

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 albo ust. 3, nie 
otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem ust. 5 

5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, na wniosek 
wychowawcy lub innego nauczyciela, rada pedagogiczna może jeden raz w 
ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia 
edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie 
programowo wyższej z zastrz.  § 7. ust. 6  

6. 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 oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z 
zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 

7. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej  

1) świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji z 
wyróżnieniem do klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który w 
wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z 
zachowania  

a) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne religię lub 
etykę do średniej ocen, o której mowa w § 7. 7. 1), wlicza się także 
roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć 

b) W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki do 
średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen 
klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć Jeżeli ustalona w ten sposób 
ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby 
całkowitej w górę 

2) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w 
wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły (tzn. z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych realizowanych w najwyższej programowo klasie szkoły 
danego typu i obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w klasie programowo niższej) średnią ocen co najmniej 4,75 
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

a) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne religię lub 
etykę do średniej ocen, o której mowa w § 7. 7. 2), wlicza się także 
roczne oceny uzyskane z tych zajęć 

b) W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki do 
średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen 
klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć Jeżeli ustalona w ten sposób 
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ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby 
całkowitej w górę 

8. Uczniowie reprezentujący szkołę mogą uzyskać dodatkowe wpisy na 
świadectwie za: 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem 
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez 
kuratora oświaty 

 miejsca zapewniające awans do wyższego szczebla zawodów w 
klasyfikacji indywidualnej, co najmniej na szczeblu gminnym 

 I miejsce w klasyfikacji drużynowej na szczeblu gminnym lub I, II, III 
miejsca powyżej szczebla gminnego 

 tytuł laureata lub wyróżnienie, co najmniej na szczeblu gminnym lub 
finalista na szczeblu co najmniej powiatowym 

2) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem 
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych, co najmniej 
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół 

 I, II, III miejsce, wyróżnienie, tytuł finalisty, laureata danego etapu lub 
miejsce zapewniające awans do wyższego szczebla zawodów w 
klasyfikacji indywidualnej 

3) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 
wolontariatu lub środowiska szkolnego zgłoszone przez nauczyciela szkoły 
lub instytucje współpracujące ze Szkołą w formie pisemnej rekomendacji. 

§ 8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.  

 
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia, 

2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 
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 tego dostosowania – na podstawie 
tej opinii 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który jest 
objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie 
rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 
nauczycieli i specjalistów 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 
fizycznego – na podstawie tej opinii 
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3. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie 
wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do 
ukończenia szkoły podstawowej. 

4. 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 
1) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, 

zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas 
określony w tej opinii 

2) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w pkt. 1) 
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”. 

§ 9.  Zadania i obowiązki nauczycieli związane ze sprawdzaniem i ocenianiem  

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego na pierwszej lekcji przedmiotowej 
informują uczniów, a rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu: 

1) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z 
realizowanego przez siebie programu nauczania 

2) o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów  

3) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

Informacja dotycząca ust. 1 pkt 1 i pkt 3 przekazywana jest w postaci ustnej, 
natomiast dotycząca ust. 1 pkt 2 w postaci ustnej i pisemnej, poświadczona 
podpisem ucznia (wyjątek uczniowie klasy I), rodziców i wklejona do zeszytu 
przedmiotowego lub dzienniczka ucznia. 

4) Nauczyciel fakt powiadomienia uczniów i rodziców o ust. 1 pkt 1-3  
      zobowiązany jest odnotować w dzienniku lekcyjnym (tematyka danych zajęć  
      edukacyjnych i tematyka spotkań z rodzicami). 
5)   Informacje rodzicom przekazywane są za pośrednictwem wychowawcy. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów na 
zajęciach z wychowawcą, a rodziców na pierwszym zebraniu o  
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o  
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  
      klasyfikacyjnej zachowania oraz o  
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej  
       zachowania 
4) Wychowawca fakt powiadamiania uczniów i rodziców o warunkach i sposobie  
     oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania  
     wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o  
     skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej  
     zachowania odnotowuje w dzienniku lekcyjnym (tematyka zajęć z  
     wychowawcą, spotkań z rodzicami) 

3. W klasach edukacji wczesnoszkolnej informacje, o których mowa w ust. 1 - 2, 
przekazują rodzicom i opiekunom bezpośrednio nauczyciele uczący. 
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4. Nauczyciele mają obowiązek dokonywania oceny wiedzy i umiejętności ucznia 
w sposób systematyczny i przy pomocy metod zapewniających obiektywność 
oceny. 

5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców. Na prośbę ucznia 
lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę winien ją uzasadnić ustnie 

6. Sprawdzone i ocenione kontrolne prace pisemne ucznia są udostępniane 
uczniowi i jego rodzicom 

1) Każdy nauczyciel ma obowiązek udostępnić uczniowi do domu pisemne 
prace kontrolne po uprzednim pokwitowaniu przez ucznia odbioru pracy. 
Przy oddaniu pracy uczeń ma również obowiązek poświadczenia 
podpisem zwrotu pracy 

2) Na prośbę ucznia, który był nieobecny w dniu oddania sprawdzianu 
nauczyciel ustala termin, w którym udostępnia uczniowi jego pracę 

3) Uczeń zobowiązany jest do terminowego oddawania prac 
4) Nauczyciel ma obowiązek omówienia sprawdzianu z zainteresowanym 

rodzicem, jeżeli sprawdzian został zwrócony przez ucznia nauczycielowi 
5) Krótkie formy sprawdzania wiedzy (kartkówki) uczeń wkleja do zeszytu 

7. Nauczyciel ma obowiązek wpisania w e-dzienniku przy ocenie informacji z 
jakiego zakresu materiału i z jakiej formy uczeń tę ocenę uzyskał 

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców złożony do dyrektora szkoły o wgląd do 
dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego lub egzaminu 
poprawkowego jest udostępniona dokumentacja z tych egzaminów do wglądu 
w szkole. Termin i osobę omawiającą wyniki uzyskane na tych egzaminach 
wyznacza dyrektor szkoły. 

9. Ocenianie powinno być systematyczne, niedopuszczalne jest ocenianie tylko 
pod koniec okresu. Ustala się, że w przypadku gdy: 

1)  przedmiot realizowany jest na jednej godzinie w ciągu okresu – 
nauczyciel powinien wystawić uczniowi minimum   3 oceny (2 z prac 
pisemnych i 1 z aktywności), 

2) przedmiot realizowany jest na dwóch godzinach w ciągu okresu – 
nauczyciel powinien wystawić uczniowi minimum  4 oceny (3 z prac 
pisemnych i 1 z aktywności), 

3) przedmiot realizowany jest na trzech godzinach w ciągu okresu – uczeń 
ma prawo do minimum 5 ocen z różnorodnych wiadomości i umiejętności  

4) przedmiot realizowany jest na czterech i więcej godzinach – uczeń ma 
prawo do 6 ocen (w tym 4 z prac pisemnych i 2 z aktywności ustnej, 
wyjątek stanowią zajęcia z wychowania fizycznego). 

5) Przez aktywność rozumie się: odpowiedzi ustne, prace pisemne, zadania 
domowe, ćwiczenia praktyczne, aktywność na lekcji, współpracę w 
grupie, prace plastyczne, techniczne, śpiew, itp. 

6) Wymienioną liczbę ocen ustala się dla każdego ucznia, który uzyskał 
przynajmniej 80% frekwencję w ciągu okresu. 

§ 10. Zasady informowania uczniów i ich rodziców o ocenach cząstkowych, 
przewidywanych i ustalonych ocenach klasyfikacyjnych. 

1. Podstawowym, najważniejszym sposobem przekazywania informacji rodzicom 
ucznia jest komunikat przekazywany w dzienniczku uczniowskim i w e-
dzienniku, ostemplowanym pieczątką szkoły na początku roku szkolnego (na 
ponownym dzienniczku ucznia dokonuje się zapisu DUPLIKAT). Spis treści - 
Załącznik nr 3. Dopuszcza się stosowanie innego dzienniczka ucznia w klasach 
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1-3 dostosowanego do potrzeb edukacji wczesnoszkolnej. Spis treści tego 
dzienniczka ustalany jest przez nauczycieli klas 1-3 

2. Podczas pierwszych spotkań z rodzicami uczniów w danym roku szkolnym, 
dyrektor przekazuje przez wychowawców zarządzenie o kalendarzu roku 
szkolnego zawierające wszystkie ważne terminy i informacje, w szczególności 
zaś terminy klasyfikacji, ferii, wolnych dni dyrektorskich, planowanych spotkań z 
wychowawcami i konsultacji (,,Otwarte drzwi”). Niezależnie od podania 
kalendarza, o którym mowa w ust. 2 dyrektor informuje rodziców o spotkaniu z 
wychowawcą i o konsultacjach. Za skuteczny sposób poinformowania uważa 
się podyktowanie komunikatów do dzienniczków uczniowskich i przekaz w e-
dzienniku przez wychowawcę. 

1) Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) przez wychowawcę z 
procedurami oceniania, w tym z terminami informowania o ocenach 
śródrocznych i rocznych odnotowane zostanie w e-dzienniku i poświadczone 
podpisem rodziców obecnych na pierwszym zebraniu  

2) Rodzicom nieobecnym na zebraniu wychowawca przekazuje tę informację 
zapisaną na kartce poprzez ucznia, którą rodzic (prawny opiekun) podpisuje, 
a następnie przekazuje wychowawcy i ten przechowuje kartkę do końca roku 
szkolnego (tj. do 31 sierpnia) 

3) W przypadku braku kontaktu z rodzicami w ciągu dwóch tygodni od daty 
pierwszego zebrania z rodzicami, wychowawca tę informację przekazuje 
rodzicom listem poleconym za poświadczeniem odbioru   

3. Nauczyciel ma obowiązek informowania rodziców i uczniów o uzyskanych przez 
niego ocenach cząstkowych. 

1) Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel 
przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) 
podczas zebrań klasowych i z nauczycielami przedmiotu  odbywających się 
wg harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły., a także podczas 
indywidualnych konsultacji z nimi. 

4. Oceny cząstkowe uzyskane podczas zajęć edukacyjnych uczeń wpisuje do 
dzienniczka, a nauczyciel potwierdza je podpisem. Rodzic może zapoznać się z 
nimi na bieżąco w e-dzienniku. 

5. Termin wystawienia ocen śródrocznych i rocznych, ustalenia ocen z 
zachowania oraz podania ustalonych ocen do wiadomości uczniom ( przez 
nauczycieli przedmiotów, a z zachowania przez wychowawcę) i rodzicom 
(wywiadówka, świadectwo) określa dyrektor szkoły w kalendarzu szkolnym 

6. Informacja o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych (które wcześniej rodzic 
mógł odczytać w e-dzienniku) przekazana zostaje przez wychowawcę obecnym 
na wywiadówce rodzicom na przygotowanych kartkach podpisanych przez 
wychowawcę, zawierających oceny klasyfikacyjne z poszczególnych 
przedmiotów i ocenę z zachowania – załącznik nr 4 

7. Informacja o rocznych ocenach klasyfikacyjnych (które wcześniej rodzic mógł 
odczytać w e-dzienniku) przekazana zostanie poprzez wręczone uczniowi 
świadectwo szkolne z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 i § 13 ust.3 pkt.1.  

8. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 
przedmiotów są zobowiązani poinformować ustnie ucznia na lekcji, a 
wychowawcy jego rodziców (prawnych opiekunów), o przewidywanych 
zagrożeniach na zebraniach rodziców na 4 tygodnie przed końcem klasyfikacji 
rocznej, a w e-dzienniku wpisać w przewidywana ocena roczna. 
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1) Przewidywane oceny w klasach IV – VI uczniowie wpisują do dzienniczka  
      ucznia. 
2) Na zebraniach z rodzicami wychowawca przekazuje wszystkim rodzicom  
      kartki z ocenami cząstkowymi z poszczególnych zajęć edukacyjnych, w  
      przypadku zagrożenia dopisuje „Z” 

9. Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych (które 
wcześniej rodzic mógł odczytać w e-dzienniku)  przekazana zostaje 
zainteresowanym rodzicom przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu 
podczas spotkania (dyżuru) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 
Rady Pedagogicznej. 
 
1) W przypadku zajęć, które kończą się w I okresie informacja dla ucznia oraz 

rodziców zostanie przekazana w dzienniczku ucznia przez nauczyciela 
przedmiotu (oceny te wcześniej rodzic mógł odczytać w e-dzienniku). 
Nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić skuteczność podanej w dzienniczku 
informacji dla rodzica (podpis) w terminie określonym w kalendarzu 
szkolnym, o zagrożeniach na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej, a o przewidywanych ocenach na 1 
tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

10. W związku z powyższym, nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne 
zobowiązani są do wystawienia w e-dzienniku lekcyjnym przewidywanych ocen 
w rubryce oceny przewidywane (bez znaków + lub -, ani „łamanych”) w terminie 
określonym przez dyrektora. 

§ 11. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny tylko o jeden stopień i tylko w 
przypadku gdy:  

 co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest 
równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa. 
 

 frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z 
wyjątkiem długotrwałej choroby) 

 usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach 

 przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 
sprawdzianów  i prac pisemnych 

 uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen 
pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie 
poprawy ocen niedostatecznych 

 skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, 
w tym konsultacji indywidualnych.  

2. Nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej, w ciągu pełnego tygodnia zajęć uczniowie otrzymują informacje 
od nauczyciela przedmiotu o przewidywanej ocenie rocznej z zajęć 
edukacyjnych, ocenę uczniowie wpisują do dzienniczka, a nauczyciele do e-
dziennika w ostatniej rubryce oceny przewidywane Zainteresowani rodzice 
mogą poznać przewidywane oceny w e-dzienniku i na zebraniu z nauczycielami 
na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

1) Następnego dnia uczeń za zgodą pisemną rodzica lub sam rodzic może 
złożyć na piśmie, do dyrektora szkoły wniosek z uzasadnieniem o 
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podwyższenie oceny (w godz.8:00-15:00) tylko w przypadku spełnienia 
warunków z § 11.pkt.1 

2) W przypadku spełnienia w/w warunków nauczyciel przedmiotu wyraża 
zgodę na przystąpienie ucznia do poprawy oceny i ustala termin 
sprawdzianu, który musi odbyć się do zakończenia klasyfikacji rocznej. 
O terminie sprawdzianu uczeń lub rodzice dowiadują się w sekretariacie 
szkoły drugiego dnia od złożeniu wniosku. 

3) Sprawdzian wiadomości i umiejętności przygotowuje, przeprowadza i 
ocenia nauczyciel przedmiotu zgodnie z programem i wymaganiami z 
materiału z całego roku. W razie nieobecności nauczyciela przedmiotu 
sprawdzian przeprowadza nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 
szkoły. 

4) Ocena roczna może być niższa od przewidywanej, jeśli uczeń otrzyma 
ocenę niższą od przewidywanej ze sprawdzianu. 

2. W przypadku zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń, co do ustalenia przez 
nauczyciela oceny rocznej z danych zajęć niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, do wniosku należy dołączyć opis istoty 
zastrzeżeń.  Zastrzeżenia w formie pisemnej można zgłaszać do dyrektora 
szkoły w terminie do 2 dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 
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Rozdział III 
Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 

 

§ 12. Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku 
rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 
zajęć. 

1) Wniosek o egzamin poprawkowy może złożyć w sekretariacie szkoły uczeń 
(za zgodą rodziców), jego rodzic w ciągu dwóch dni roboczych od terminu 
klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. 

2) O uzyskanych przez ucznia ocenach niedostatecznych rodzice mogą 
zapoznać się w e-dzienniku i zostają powiadomieni telefonicznie przez 
wychowawcę (w przypadku nieobecności wychowawcy przez wyznaczonego 
przez dyrektora nauczyciela) w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia rady 
pedagogicznej. Jeżeli powiadomienie jest nieskuteczne to informacje podaje 
właściwa osoba w dzienniczku ucznia. Wychowawca lub wyznaczony 
nauczyciel sprawdza skuteczność podanej informacji w terminie 3 dni od 
klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. Informacja o sposobie 
powiadomienia rodzica zostaje odnotowana w e-dzienniku (kontakty z 
rodzicami). 

3) O dokładnym terminie egzaminu poprawkowego wychowawca (w przypadku 
nieobecności wychowawcy wyznaczony przez dyrektora nauczyciel) 
informuje ustnie ucznia najpóźniej w dniu zakończenia zajęć po 
wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem przygotowując jednocześnie 
pisemną informację, którą należy podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły do 
wysłania. 

4) W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego 
przedmiotu 

2. Uczeń (za zgodą rodziców), który otrzymał ocenę niedostateczną w wyniku 
komisyjnego sprawdzianu wiadomości i umiejętności lub jego rodzic, wniosek o 
egzamin poprawkowy może złożyć w sekretariacie szkoły w ciągu jednego dnia 
od ustalonej przez komisję oceny 

1) Uczeń (za zgodą rodziców), który otrzymał ocenę niedostateczną w wyniku 
komisyjnego sprawdzianu wiadomości i umiejętności, który z przyczyn 
usprawiedliwionych miał w terminie późniejszym lub jego rodzic, wniosek o 
egzamin poprawkowy może złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej na 
dzień przed organizacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza  się w formie pisemnej i ustnej , z 
wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 
komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć 
przede wszystkim formę  zadań praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin 
poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich 

1) Uczniowi, który składał komisyjny sprawdzian wiadomości i umiejętności z 
przyczyn usprawiedliwionych w terminie późniejszym i otrzymał ocenę 
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niedostateczną, termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły 
najpóźniej do końca września 

5. 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 – jako egzaminujący 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 
członek komisji 

6. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły 
najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań 
powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w §8, wg 
pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosował 
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ze specyficznymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne 
powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.  

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w 
pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. W takiej sytuacji 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 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 
zawierający:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 

3) termin sprawdzianu poprawkowego 

4) imię i nazwisko ucznia 

5) zadania egzaminacyjne 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia oraz informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. Protokół jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 
końca września 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i 
powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9 

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada 
Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować 
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, 
pod warunkiem, że te zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 
realizowane w klasie programowo wyższej. 

12. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od 
dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeśli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
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13. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 
dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie 
odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 13. Egzamin klasyfikacyjny. 

1. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych 
przedmiotów nauczania, jeżeli z powodu ciągłej lub bardzo częstej 
nieobecności, (co najmniej 50 %) na zajęciach lekcyjnych nie ma podstaw do 
ustalenia jednej, kilku lub wszystkich ocen klasyfikacyjnych śródrocznych 
(rocznych)  

2. Na prośbę ucznia, jego rodziców lub wychowawcy (po wcześniejszym 
uzgodnieniu z uczniem lub jego rodzicem) ucznia nieklasyfikowanego z 
przyczyn usprawiedliwionych dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem 
(nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) wyznacza – w terminie uzgodnionym 
z uczniem i jego rodzicami – egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego 
zrealizowanego w danym roku szkolnym. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza 
się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Składanie wniosku w sekretariacie szkoły musi nastąpić najpóźniej w ciągu 
dwóch dni roboczych od klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej na 
zakończenie roku szkolnego. 

1) O nieklasyfikowaniu ucznia z poszczególnych zajęć edukacyjnych rodzice 
zostają powiadomieni telefonicznie przez wychowawcę, wcześniej mogli 
zapoznać się w e-dzienniku, (w przypadku nieobecności wychowawcy przez 
wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela) w dniu klasyfikacyjnego 
posiedzenia rady pedagogicznej. Jeżeli powiadomienie jest nieskuteczne to 
informacje podaje właściwa osoba w dzienniczku ucznia. Wychowawca lub 
wyznaczony nauczyciel sprawdza skuteczność podanej informacji 2 dni od 
klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. Informacja o sposobie 
powiadomienia rodzica zostaje odnotowana w e-dzienniku (kontakty z 
rodzicami). 

2) Jeżeli realizacja zajęć edukacyjnych kończy się w I okresie, składanie 
wniosku w sekretariacie szkoły musi nastąpić najpóźniej w ciągu dwóch dni 
roboczych od zakończenia zajęć w tym okresie 

4. Dyrektor szkoły wyznacza i uzgadnia z rodzicami termin egzaminu (egzaminów) 
i informuje ucznia lub jego rodziców ustnie, najpóźniej na dzień przed 
egzaminem 

5. Jeżeli uczeń jest nieklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych Rada 
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku 
lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Warunkiem jest złożenie wniosku 
w tej sprawie przez ucznia za zgodą rodziców lub jego rodziców (prawnych 
opiekunów) w formie pisemnej w sekretariacie szkoły najpóźniej w ciągu dwóch 
dni roboczych od klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. Przy 
pozytywnej decyzji Rady Pedagogicznej dyrektor wyznacza termin egzaminu i 
informuje ucznia lub jego rodziców ustnie, najpóźniej na dzień przed 
egzaminem. Jeżeli decyzja Rady Pedagogicznej jest negatywna, dyrektor 
zobowiązany jest poinformować o tym pisemnie rodziców ucznia w ciągu 2 dni 
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1) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych 

2) Jeżeli realizacja zajęć edukacyjnych kończy się w I okresie, składanie 
wniosku w sekretariacie szkoły musi nastąpić najpóźniej w ciągu dwóch dni 
roboczych od zakończenia zajęć w tym okresie 

6. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi: 

1) realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok  

2) spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne, o którym mowa w § 13 ust. 6 muszą rozpocząć się 
najpóźniej na 7 dni roboczych przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej i 
rocznej i muszą zakończyć się najpóźniej w dniu zakończenia klasyfikacji 
śródrocznej i rocznej 

1) Termin egzaminu oraz liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia wyznacza i uzgadnia z rodzicami 
ucznia na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów klasyfikacyjnych dyrektor 
szkoły. 

2) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w § 13 
ust. 6 pkt 2) nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia 
techniczne, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 
edukacyjnych 

3) Uczniowi, o którym mowa w§ 13 ust. 6 pkt 2), zdającemu egzamin 
klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania 

4) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 13 ust. 6 pkt 2) 
przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania dla odpowiedniej klasy 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 5 i 6 pkt 1) 
przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego 
nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu 

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z 
zastrzeżeniem § 13 ust.10 

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 
komputerowych, wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych 

11. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator w oparciu o program 
nauczania, biorąc pod uwagę ewentualne zalecenia poradni psychologiczno – 
pedagogicznej. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różny i 
odpowiadać kryteriom ocen zamieszczonych w niniejszym regulaminie 

12. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator 
ustala stopień według skali stopni wymienionej w § 5 ust. 1 i § 6 ust. 2 i 3 

13. W egzaminie mogą uczestniczyć – w charakterze obserwatorów - rodzice 
ucznia 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 
zawierający:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin 
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2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 

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 i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania  
  praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych 
zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana” 

§ 14. Odwołania od egzaminów klasyfikacyjnych. 

1. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z 
zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrz. ust. 2 i § 4 ust. 9 

2. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń 
lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie trzech dni od daty egzaminu do 
dyrektora szkoły, który powołuje komisję egzaminacyjną działającą w składzie i 
na zasadach określonych w  § 13 ust. 4 - 7 

3. Uczeń może odwołać się od co najwyżej dwóch ocen niedostatecznych 
ustalonych w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego z zastrz. § 13 ust. 1 

4. Odwołanie to nie przysługuje uczniowi, który był dopuszczony do egzaminu 
klasyfikacyjnego przez radę pedagogiczną z przyczyn nieusprawiedliwionych 
nieobecności 

5. Od ocen ustalonych przez tę komisję odwołanie nie przysługuje. 
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Rozdział IV 
Ocenianie zachowania ucznia. 

§ 15. Ocena z zachowania. 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, 
nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych. 

2. 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 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV -VI, ustala 
się według następującej skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne 

3. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 
ocenami opisowymi. Kryteria oceny opisowej w klasach I - III: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

 przychodzi do szkoły przygotowany do zajęć 

 jest aktywny w czasie zajęć 

 umie skoncentrować się w czasie zajęć 

 stara się być samodzielny (w myśleniu i działaniu) 

 stosuje się do poleceń nauczyciela 

 kończy rozpoczętą pracę 

 nie wnosi, nie posiada i nie używa telefonu komórkowego na terenie 
szkoły, (dopuszcza się posiadanie telefonów komórkowych (za zgodą nauczyciela i 

rodziców) na wyjazdach pozaszkolnych) 

 nie wnosi, nie posiada i nie używa urządzeń elektronicznych na terenie 
szkoły 

 zawsze nosi obowiązujący w naszej szkole strój w danym dniu 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

 zgodnie współpracuje z zespołem 

 szanuje własność osobistą 

 dba o wspólne dobro w szkole (nie pisze po ławkach, gazetkach i 
ścianach, nie niszczy sprzętu sportowego, wyposażenia klas i szkoły, nie 
zabiera i nie niszczy cudzej własności) 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły 
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 przestrzega zasad przyjętych przez szkołę (symbole państwowe, 
kościelne) 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej 

 stosuje zwroty grzecznościowe 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

 dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo 

 niezwłocznie po dzwonku na koniec przerwy ustawia się przed 
wyznaczoną salą i w ciszy oczekuje nauczyciela 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas przerw (stosuje ruch 
prawostronny na schodach, nie biega po korytarzach, nie siada na 
parapetach, nie przebywa bezzasadnie w toaletach) 

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

 zachowuje się kulturalnie 

 dba o estetykę i czystość wokół siebie 

7) okazywanie szacunku innym osobom 

 chętnie udziela pomocy kolegom i innym osobom 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ 
stwierdzonych 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.  

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły  

6. Kryteria oceniania zachowania w klasach IV - VI 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1) wzorowo wypełnia obowiązki szkolne 

- systematycznie odrabia zadania domowe ustne i pisemne (zdarza mu się 
do 2 razy w ciągu okresu, że nie odrobił zadania domowego) i uzupełnia 
na bieżąco zaległości wynikające z nieobecności  

- zawsze przynosi przybory szkolne 

- zawsze stosuje się do poleceń nauczyciela 

- ma wszystkie godziny nieobecności i spóźnienia usprawiedliwione 

- systematycznie nosi zeszyty, dzienniczek ucznia, potrzebne podręczniki, 
strój gimnastyczny 

- bierze aktywny udział w lekcji 

- zawsze przestrzega regulaminów szkolnych 

- wywiązuje się z powierzonych zadań, wykonuje polecenia dyrektora 
szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoły 

- przestrzega zasad używania telefonu komórkowego na terenie szkoły 

- nie używa urządzeń elektronicznych na terenie szkoły 

- zawsze- w ciągu całego roku szkolnego - nosi obowiązujący w naszej 
szkole strój w danym dniu 

2) zawsze zgodnie postępuje z dobrem społeczności szkolnej 

- szanuje własność osobistą i społeczną 
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- w miarę swoich zainteresowań bierze udział w konkursach i zawodach 
sportowych szkolnych i pozaszkolnych 

- wyjątkowo aktywnie działa w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych 

- dba o porządek otoczenia, nie niszczy przyrody, mienia szkolnego 
(stołów, krzeseł, ścian, gazetek ściennych, sprzętu sportowego) 

3) zawsze dba o honor i tradycje szkoły 

- szanuje symbole państwowe, szkolne i kościelne 

- daje wzór swoim zachowaniem podczas apeli wobec sztandaru szkoły, 
śpiewania hymnu 

4) jest przykładem dbałości o piękno mowy ojczystej 

- nigdy nie używa wulgarnego słownictwa 

- zawsze stosuje zwroty grzecznościowe 

5) zawsze dba o bezpieczeństwo, zdrowie własne oraz innych osób 

- w każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa ustalonych przez 
nauczyciela 

- nigdy nie uczestniczy w kłótniach i bójkach i reaguje na agresywne 
zachowania kolegów 

- dba o czystość osobistą 

- nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków 

- niezwłocznie po dzwonku na koniec przerwy ustawia się przed 
wyznaczoną salą i w ciszy oczekuje na nauczyciela i reaguje na 
niewłaściwe zachowania innych uczniów z klasy 

- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas przerw (stosuje ruch 
prawostronny na schodach, nie biega po korytarzach, nie siada na 
parapetach, nie przebywa bezzasadnie w toaletach) zwracając uwagę 
tym, którzy ich nie przestrzegają 

6) zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią 

- umie taktownie przedstawiać swoje racje 

- jest uczciwy, nie ściąga na pracach pisemnych 

- przedstawia prace wykonane samodzielnie 

- jest prawdomówny 

- ubiera się stosownie do sytuacji 

- jest bezkonfliktowy 

7) zawsze okazuje szacunek innym osobom 

- nie przezywa i nie wyśmiewa innych 

- pomaga osobom słabym i potrzebującym 

- mówi „dzień dobry” wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne 

- ma odrobione zadanie domowe ustne i pisemne pisemnie (zdarza mu 
się do 4 razy w ciągu okresu, że nie odrobił zadania domowego) i 
uzupełnia na bieżąco zaległości wynikające z nieobecności 

- zawsze przynosi przybory szkolne 

- zawsze stosuje się do poleceń dyrektora szkoły, nauczycieli, i innych 
pracowników szkoły  

- ma wszystkie godziny nieobecności i spóźnienia usprawiedliwione 



28  

- systematycznie nosi zeszyty, dzienniczek, potrzebne podręczniki, strój 
gimnastyczny 

- stara się brać udział w lekcji 

- zawsze przestrzega regulaminów szkolnych 

- stara się wywiązywać z powierzonych obowiązków 

- przestrzega zasad używania telefonu komórkowego na terenie szkoły 

- nie używa urządzeń elektronicznych na terenie szkoły 

- zawsze nosi obowiązujący w naszej szkole strój w danym dniu 

2) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej 

- szanuje własność osobistą i społeczną 

- uczestniczy w niektórych konkursach i zawodach szkolnych 

- działa w organizacjach szkolnych 

- dba o porządek otoczenia, nie niszczy przyrody, mienia szkolnego 
(stołów, krzeseł, ścian, gazetek ściennych, sprzętu sportowego) 

3) dba o honor i tradycje szkoły 

- szanuje symbole państwowe, szkolne, kościelne 

- przyjmuje prawidłową postawę podczas apeli i śpiewania hymnu 

4) dba o piękno mowy ojczystej 

- nigdy nie używa wulgarnego słownictwa 

- zawsze stosuje zwroty grzecznościowe 

5) dba o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych osób 

- w każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa ustalonych przez 
nauczyciela 

- nigdy nie uczestniczy w kłótniach i bójkach 

- dba o czystość osobistą 

- nie pali, nie pije, nie używa narkotyków 

- niezwłocznie po dzwonku na koniec przerwy ustawia się przed 
wyznaczoną salą i w ciszy oczekuje na nauczyciela  

- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas przerw (stosuje ruch 
prawostronny na schodach, nie biega po korytarzach, nie siada na 
parapetach, nie przebywa bezzasadnie w toaletach) 

6) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią 

- jest uczciwy, prawdomówny i bezkonfliktowy 

- ubiera się stosownie do sytuacji 

7) okazuje szacunek innym osobom 

- nie przezywa, nie wyśmiewa innych 

- stara się pomagać osobom słabym i potrzebującym  

- mówi „dzień dobry” wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) dobrze wypełnia obowiązki szkolne 

- stara się mieć odrobione lekcje pisemne i ustne oraz uzupełnione 
zaległości wynikające z nieobecności i przynosi przybory szkolne 

- wypełnia polecenia dyrektora szkoły, nauczycieli i innych pracowników 
szkoły 

- nosi zeszyty i dzienniczek ucznia, potrzebne podręczniki, strój 
gimnastyczny 
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- ma usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności 

- stara się przestrzegać regulaminy szkolne 

- czasami nie przestrzega zasad używania telefonu komórkowego na 
terenie szkoły 

- czasami używa urządzeń elektronicznych na terenie szkoły 

- sporadycznie (do 3 razy w ciągu okresu) nie nosi obowiązującego w 
naszej szkole stroju w danym dniu 

2) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej 

- stara się szanować własność osobistą i społeczną 

- dba o porządek otoczenia 

- nie niszczy przyrody, mienia szkolnego (stołów, krzeseł, ścian, gazetek 
szkolnych, sprzętu szkolnego) 

3) dba o honor i tradycje szkoły 

- szanuje symbole państwowe, szkolne i kościelne 

- stara się prawidłowo zachować podczas apeli, wobec sztandaru i 
podczas śpiewania hymnu 

4) dba o piękno mowy ojczystej 

- nie używa wulgarnego słownictwa 

- stara się stosować zwroty grzecznościowe 

5) stara się dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

- przestrzega zasad bezpieczeństwa ustalonych przez nauczyciela 

- unika kłótni i bójek 

- dba o czystość osobistą 

- nie pije, nie pali, nie używa narkotyków 

- stara się niezwłocznie po dzwonku na koniec przerwy ustawiać przed 
wyznaczoną salą i w ciszy oczekiwać na nauczyciela  

- stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas przerw (stara się 
stosować ruch prawostronny na schodach, stara się nie biegać po 
korytarzach, stara się nie siadać na parapetach, stara się nie przebywać 
bezzasadnie w toaletach 

6) w miarę godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią 

- stara się być uczciwy, prawdomówny i bezkonfliktowy 

- ubiera się stosownie do sytuacji 

7) okazuje szacunek innym osobom 

- stara się nie przezywać, nie wyśmiewać innych 

- mówi „dzień dobry” wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły 

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) na ogół wypełnia obowiązki szkolne 

- w większości ma odrobione lekcje ustne i pisemne i uzupełnione 
zaległości wynikające z nieobecności i na ogół przynosi przybory 
szkolne, zeszyty i dzienniczek ucznia, potrzebne podręczniki, strój 
gimnastyczny 

- nie pracuje na miarę swoich możliwości 

- stara się wypełniać polecenia dyrektora szkoły, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły 

- na ogół przestrzega regulaminy szkolne 
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- czasami nie przestrzega zasad używania telefonu komórkowego na 
terenie szkoły 

- czasami używa urządzeń elektronicznych na terenie szkoły 

- zdarza mu się (od 4-5 razy w ciągu okresu), że nie nosi obowiązującego 
w naszej szkole stroju w danym dniu 

2) na ogół postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej 

- stara się szanować własność osobistą i społeczna, dbać o porządek 
otoczenia, nie niszczyć przyrody 

- naprawia szkody wyrządzone w szkole lub w inny sposób rekompensuje 
strat 

3) na ogół dba o honor i tradycje szkoły 

- stara się szanować symbole państwowe, szkolne i kościelne, prawidłowo 
zachowywać podczas apeli, wobec sztandaru i śpiewania hymnu 
państwowego 

4) nie zawsze dba o piękno mowy ojczystej 

- zdarza mu się używać wulgarnego słownictwa i przeklinać 

- rzadko stosuje zwroty grzecznościowe 

5) nie zawsze dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych 

- próbuje przestrzegać zasad bezpieczeństwa ustalonych przez 
nauczyciela 

- w miarę dba o czystość osobistą 

- nie pije, nie pali, nie używa narkotyków 

- nie zawsze niezwłocznie po dzwonku na koniec przerwy ustawia się 
przed wyznaczoną salą i w ciszy oczekuje na nauczyciela  

- nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas przerw (zdarza 
się, że nie stosuje ruchu prawostronnego na schodach, zdarza się, że 
biega po 

6) nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią 

- nie zawsze jest prawdomówny i bezkonfliktowy ale stara się być uczciwy 

- stara się ubierać stosownie do sytuacji 

7) nie zawsze okazuje szacunek innym osobom 

- na ogół nie przezywa i nie wyśmiewa innych 

- potrafi przeprosić za niestosowne zachowanie i wyrządzoną krzywdę 

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) nie wypełnia obowiązków szkolnych 

- często nie odrabia lekcji, zapomina przyborów szkolnych, zeszytów, 
dzienniczka ucznia, potrzebnych podręczników, stroju gimnastycznego 

- często nie wypełnia poleceń dyrektora szkoły, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły 

- wielokrotnie dopuszcza się łamania regulaminu szkoły 

- nie stosuje się do ustalonych zasad używania telefonu  komórkowego na 
terenie szkoły 

- wnosi, posiada i używa urządzenia elektroniczne na terenie szkoły 

- często (od 6-10 razy w ciągu okresu) nie nosi obowiązującego w naszej 
szkole stroju w danym dniu 

2) często postępuje niezgodnie z dobrem społeczności szkolnej 
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- nie szanuje własności osobistej i społecznej, nie dba o porządek 
otoczenia 

- zdarza się, że niszczy przyrodę, przedmioty szkolne – stoły, krzesła, 
gazetki ścienne, sprzęt sportowy 

3) nie dba o honor i tradycje szkoły 

- nieprawidłowo zachowuje się wobec symboli szkolnych, państwowych i 
kościelnych 

- przeszkadza podczas apeli 

4) wykazuje się brakiem kultury w posługiwaniu się mową ojczystą 

- często przeklina, używa wulgarnego słownictwa, jest arogancki i 
agresywny 

5) nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych 

- ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych 
osób 

- samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy 

- próbuje palić, pić lub używać narkotyków 

- nie ustawia się niezwłocznie po dzwonku na koniec przerwy przed 
wyznaczoną salą i nie oczekuje w ciszy na nauczyciela  

- nie przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas przerw (nie stosuje 
ruchu prawostronnego na schodach, biega po korytarzach, siada na 
parapetach, przebywa bezzasadnie w toaletach)  

6) niegodnie i niekulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią 

- bywa arogancki, konfliktowy, agresywny i nieprawdomówny 

- zdarza się mu być nieuczciwym 

- otrzymał zakaz udziału w imprezach szkolnych 

7) nie okazuje szacunku innym osobom 

- bierze udział w bójkach i konfliktach 

- przezywa, wyśmiewa i znęca się psychiczni 

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) ignoruje obowiązki szkolne 

- nie przynosi zeszytów, dzienniczka ucznia, potrzebnych podręczników, 
stroju gimnastycznego 

- przychodzi nieprzygotowany na zajęcia szkolne 

- łamie regulamin szkolny 

- lekceważy polecenia dyrektora szkoły, nauczycieli i innych pracowników 
szkoły 

- nie stosuje się do ustalonych zasad używania telefonu komórkowego na 
terenie szkoły 

- wnosi, posiada i używa urządzenia  elektroniczne na terenie szkoły 

- nie nosi (powyżej 10 razy w ciągu okresu) obowiązującego w naszej 
szkole stroju w danym dniu 

2) postępuje niegodnie z dobrem społeczności szkolnej 

- rozmyślnie dewastuje mienie szkolne i prywatne 

- niszczy przyrodę 

3) nie dba o honor i tradycje szkoły 

- lekceważy symbole państwowe, szkolne i kościelne 

- zakłóca prowadzenie apeli i imprez szkolnych 
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- nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków 
zaradczych 

4) wykazuje brak kultury języka 

- jest wulgarny w stosunku do nauczycieli i kolegów 

5) zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych osób 

- lekceważy wszelkie zasady bezpieczeństwa ustalone przez nauczyciela 

- próbuje palić, pić lub używać narkotyków 

- otrzymał naganę dyrektora 

- nie chce ustawiać się po dzwonku na koniec przerwy przed wyznaczoną 
salą i często hałasując oczekuje na nauczyciela  

- lekceważy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas przerw (nie 
chce stosować ruchu prawostronnego na schodach, biega po 
korytarzach, siada na parapetach, przebywa bezzasadnie w toaletach 

6) nie godnie i niekulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią 

- bierze udział w kradzieżach, prowokuje bójki 

- znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, 
wyłudzanie i zastraszanie 

- działa w nieformalnych grupach przestępczych 

7) w ogóle nie okazuje szacunku innym osobom 

- rozmyślnie krzywdzi innych i nie zauważa niestosowności swojego 
zachowania 

- może pozostawać pod nadzorem kuratora lub policji. 

7. Sposoby egzekwowania kryteriów ocen z zachowania:  

1) Ocena powinna być ustalona na podstawie konsultacji nauczycieli, w 
stosunku do każdego ucznia, czerpiąc dane wyszczególnione w rubryce 
Uwagi. Nauczyciel bierze udział w ocenianiu ucznia za pomocą informacji 
opisowej dotyczącej: pilności, wytrwałości, aktywności, kultury osobistej. 
Przynajmniej dwa razy w okresie, na zajęciach z wychowawcą wychowawca 
dokonuje przeglądu zachowania uczniów na podstawie uwag wpisanych w 
e-dzienniku. Następnie podaje uczniowi zalecenia, jakie cechy i postawy 
powinien w sobie rozwijać i doskonalić, a które zwalczać. 

2) Informacje opisowe i słowne o uczniu mają wpływ na ocenę śródroczną i 
roczną 

3) Informacje o noszeniu przez uczniów obowiązującego w naszej szkole 
stroju w danym dniu każdy wychowawca odnotowuje na bieżąco.  

4) Ocena z zachowania jest ustalana przez wychowawcę klasy po zasięgnięciu 
opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia i jest 
ostateczna. z zastrzeżeniem § 15 ust. 8 pkt 8). W przypadku nieobecności 
wychowawcy ocenę z zachowania ustala wyznaczony przez dyrektora 
nauczyciel 

a) wychowawca wykorzystuje informacje zapisane o uczniu w rubryce 
Uwagi przez innych nauczycieli oraz ich uwagi o uczniu przekazywane 
ustnie 

b) przy wystawianiu oceny z zachowania danego ucznia wychowawca 
uwzględnia wypowiedzi innych uczniów z klasy oraz wypowiedź ucznia 
ocenianego przekazywane w formie ustnej lub pisemnej 
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c) w razie nieobecności ocenianego ucznia podczas wystawiania ocen z 
zachowania wychowawca uwzględnia jego wcześniejsze wypowiedzi na 
temat swojego zachowania 

d) wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę z zachowania ustnie 

e) wychowawca zobowiązany jest odnotować w e-dzienniku temat 
dotyczący wystawiania oceny zachowania uczniów. 

5) Na 1 tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej wychowawca informuje ustnie ucznia na lekcji o 
przewidywanej ocenie z zachowania, a uczeń dokonuje wpisu w 
dzienniczku. Ocenę przewidywaną wychowawca wpisuje w e-dzienniku w 
rubryce oceny przewidywane. Zainteresowani rodzice mogą poznać 
przewidywane oceny z zachowania na zebraniu z wychowawcą na tydzień 
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

 

6) Usprawiedliwienia nieobecności uczniów należy dostarczyć wychowawcy w 
terminie 2 tygodni po powrocie do szkoły. W przypadku notorycznego 
opuszczania zajęć lekcyjnych lub powtarzających się nieobecności w 
określonych dniach, budzących wątpliwości wychowawca ma prawo do 
zasięgnięcia informacji od rodziców i poinformowania o tym psychologa 
szkolnego 

7) W przypadku opuszczenia przez ucznia lekcji w okresie od wystawienia 
oceny rocznej do zakończenia zajęć w danym roku szkolnym bez pisemnego 
lub ustnego usprawiedliwienia rodziców, ocena z zachowania musi być 
obniżona (niższa od wystawionej rocznej).  

a) uczeń swoją nieobecność powinien usprawiedliwić niezwłocznie, 
najpóźniej do momentu rozdania świadectw 

b) wychowawca w miarę możliwości sprawdza powód nieobecności ucznia 

8) W nadzwyczajnych przypadkach (po zakończeniu klasyfikacji) można 
zwołać specjalne posiedzenie Rady Pedagogicznej, która na wniosek 
wychowawcy uchyli wcześniejszą ocenę i zatwierdzi nową ocenę 
zachowania ucznia wystawioną przez wychowawcę. O fakcie tym 
wychowawca powiadomi rodziców listem poleconym za poświadczeniem 
odbioru 

9) Dla uczniów szczególnie wyróżniających się wzorowym zachowaniem, 
wychowawca może raz w roku szkolnym zastosować nagrodę w formie listu 
gratulacyjnego do rodzica 

8. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania 

1) Uczeń może otrzymać z zachowania wyższą od przewidywanej ocenę 
roczną, jeśli: 

a) W ciągu dwóch dni od wystawienia przewidywanej oceny rocznej z 
zachowania uczeń za zgodą rodziców złoży wniosek w sekretariacie 
szkoły do dyrektora szkoły  z uzasadnieniem o podwyższenie oceny. 
Uczeń musi przedstawić konkretne fakty i argumenty, które mogą 
przemawiać na jego korzyść. 

b) Wychowawca najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady pedagogicznej rozpatruje wniosek ucznia  biorąc pod 
uwagę § 15.8.4) . O fakcie tym informuje ucznia ustnie, a rodziców 
telefonicznie. 
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c) Od podjętych decyzji przez wychowawcę nie ma odwołania  

2) Ocena przewidywana może ulec obniżeniu w wyniku poważnych wykroczeń 
i występków, takich jak: pobicie, palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie 
narkotyków, kradzieże, itp. 

3) Jeżeli w/w poważne negatywne zachowania ucznia miały miejsce w drugim 
okresie danego roku szkolnego, w wyniku, czego wychowawca 
zaproponował ocenę naganną, to nie ma możliwości podwyższenia takiej 
oceny. 

10. Uczeń (za zgodą rodziców) lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do 
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być zgłoszone w terminie do  2 
dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych z opisem istoty zastrzeżeń 

1) Dyrektor informuje pisemnie rodziców ucznia o podjętej decyzji negatywnej, 
bądź o wynikach prac komisji w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku  

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 
tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 
głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 
komisji 

3) W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze - jako przewodniczący komisji 

b) wychowawca klasy 

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

d) psycholog 

e) pedagog 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego 

g) przedstawiciel rady rodziców 

4) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może 
być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 
ostateczna. 

5) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

a) skład komisji 

b) termin posiedzenia komisji 

c) wynik głosowania 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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Załącznik  

OPIS DZIENNICZKA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE 

1. Okładka dzienniczka (32 kartkowy zeszyt) podpisana – imię i nazwisko, klasa. 

2. Strony w dzienniczku ponumerowane. 

3. Na pierwszej stronie dzienniczek ostemplowany pieczątką szkoły i podpisem 
wychowawcy (na ponownym dzienniczku ucznia dokonuje się zapisu DUPLIKAT). 

4. Opis zawartości dzienniczka: 

str. 1 - imię i nazwisko ucznia, klasa, 

data i miejsce urodzenia,  

imiona rodziców,  

adres, telefon kontaktowy do rodziców (opiekunów),  

PESEL, lekarz rodzinny,  

podpisy rodziców,  

podpis wychowawcy,  

pieczątka szkoły 

str. 2 i 3 –  nazwa przedmiotu, nazwisko nauczyciela uczącego (na każdy 
przedmiot po dwie strony, przedmiotów jest 11, wpisujemy tylko 
obowiązujące w danej klasie) 

 

Data Ocena / informacja Podpis nauczyciela Podpis rodzica 

 

str. 24 – 25 – strój szkolny 

 

Data Strój Podpis n-la Data Strój Podpis n-la 

      

 

str. 26 – 29 – usprawiedliwienia braku odpowiedniego stroju 

str.  30 – 45 – Usprawiedliwienia nieobecności 

str. 46 – 61 – Korespondencja z rodzicami 

str. 62 – 63 – Plan lekcji 

str. 64  – Oceny śródroczne i końcoworoczne     
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      Przedmiot / Ocena 

śródroczna 

końcoworoczna 

  przewidywana ustalona 

 Zachowanie ....................... ....................... ....................... 

 nieobecności 
usprawiedliwione 

....................... ....................... ....................... 

 nieobecności 
nieusprawiedliwione 

....................... ....................... ....................... 

 spóźnienia 
usprawiedliwione 

....................... ....................... ....................... 

 spóźnienia 
nieusprawiedliwione 

....................... ....................... ....................... 

 Język polski ....................... ....................... ....................... 

 Historia i społeczeństwo ....................... ....................... ....................... 

 Język obcy 
.......................................... 

....................... ....................... ....................... 

 Matematyka ....................... ....................... ....................... 

 Przyroda ....................... ....................... ....................... 

 Muzyka ....................... ....................... ....................... 

 Plastyka ....................... ....................... ....................... 

 Technika ....................... ....................... ....................... 

 Informatyka ....................... ....................... ....................... 

 Wychowanie fizyczne ....................... ....................... ....................... 

 Religia ....................... ....................... ....................... 

 Podpis rodzica ....................... ....................... ....................... 
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