
WEWNĄTRSZKOLNE ZASADY OCENIANIA  

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W SMOŁDZINIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 

  

Podstawa prawna: 

– art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843), 

zwane dalej Rozporządzeniem 

– Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Smołdzinie 

  

SPIS TREŚCI: 

1. Założenia ogólne. 

2. Formy, zasady sprawdzania oraz kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

 Zasady i formy poprawiania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

1. Klasyfikacja uczniów oraz zasady ustalania śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych. 

2. Zasady i kryteria ustalania oceny zachowania. 

3. Sposoby i formy informowania prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych, 

postępach, osiągnięciach i trudnościach. 

 Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego. 

 Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego. 

1. Zasady przeprowadzania egzaminu sprawdzającego. 

2. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3.  

 Sprawdzian i egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

i gimnazjum. 

 Nagrody, wyróżnienia oraz kary. 

 Postanowienia końcowe. 

  

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 



1. Ocenianiu podlegają: 

2. Osiągnięcia edukacyjne ucznia, których ocenianie polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego i realizowanych w szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę. 

3. Zachowanie ucznia, którego ocenianie polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

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

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w statucie szkoły. 

4. 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 samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia, 

5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno – wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1. określanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3. sposoby bieżącego oceniania i ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ustalania 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

4. ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

5. warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, 

i sprawdzających, 

6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7. warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zachowaniu. 

4. Zasady oceniania religii/etyki regulują odrębne przepisy. Ocenę z religii na 

świadectwie szkolnym otrzymują uczniowie pobierający naukę religii. 

  

1. FORMY, ZASADY SPRAWDZANIA ORAZ KRYTERIA OCENIANIA 

OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

1. Obowiązują następujące formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 



2. odpowiedzi ustne (krótkie i długie wypowiedzi na lekcji obejmujących materiał 

z trzech ostatnich zajęć dydaktycznych, 

3. prace pisemne (ćwiczenia, zadania, wypracowania, opracowania, dyktanda, testy, 

kartkówki, sprawdziany, prace klasowe, prace semestralne itd.), 

4. różne formy aktywności na lekcji (praca indywidualna i w grupie, praca z mapą 

i atlasem, tekstem źródłowym, udział w grupach dydaktycznych, inscenizacjach, gra 

na instrumentach, śpiew itp.), 

5. zadania domowe, 

6. inne (ocena za zeszyt, wykonanie pomocy dydaktycznych, udział w konkursach 

przedmiotowych, doświadczeniach praktycznych, reprezentowanie szkoły 

w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych, itp.). 

7. Szczegółowe formy, zasady, częstotliwość bieżącego oceniania uczniów 

z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel i umieszcza je 

w przedmiotowym systemie oceniania. 

8. Pisemne prace klasowe muszą być zapowiedziane przez nauczyciela, co najmniej 

z tygodniowym wyprzedzeniem. 

9. Nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu odnotowuje ten fakt w dzienniku. 

10. Uczniowie powinni znać zakres pracy klasowej i wymagania. Praca kontrolna 

powinna być poprzedzona lekcją utrwalającą. 

11. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany 

pisemne, 

a w ciągu dnia jeden. 

12. Pierwszeństwo przy ustalaniu terminu prac pisemnych przysługuje nauczycielom, 

którzy mają z daną klasą mniejszą ilość godzin w tygodniu. 

13. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pracy klasowej termin należy 

ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe 

wyprzedzenie). 

14. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na lekcji, na której pisane były 

prace kontrolne, uczeń ma obowiązek zaliczyć materiał w terminie i formie 

uzgodnionej z nauczycielem (dotyczy to również prac i sprawdzianów praktycznych). 

15. Kartkówki z 1 – 3 ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane przez nauczycieli i 

mogą odbywać się na każdej lekcji. 

16. Sprawdzone prace klasowe powinny być oddane uczniom w terminie do dwóch 

tygodni a kartkówki do tygodnia. 

17. W przypadku nieobecności nauczyciela termin sprawdzania prac przedłuża się o czas 

jego nieobecności. 

18. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniowie otrzymują do wglądu na lekcji. 

Rodzice uczniów (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do prac na zasadach 

określonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

19. Najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją (śródroczną i roczną) należy zakończyć 

przeprowadzanie prac klasowych, które miałyby wpływ na klasyfikację. 

20. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

21. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na 

podstawie orzeczenia/opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innego 

specjalisty. 

22. W klasach I – III szkoły podstawowej obowiązuje ocena klasyfikacyjna opisowa 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (poza religią/etyką), jak również 



ocena wspomagająca (bieżąca). Oceniając postępy ucznia nauczyciel zwraca uwagę na 

jego predyspozycje psychofizyczne oraz wskazuje jego potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień. 

23. Ocenianie bieżące ucznia klas I – III szkoły podstawowej z edukacji wczesnoszkolnej 

jest wyrażone w formie punktów w skali od 1 do 6, którym odpowiada stopień 

opanowania wiadomości i umiejętności: 

24. stopień niedostateczny (1) – jeszcze nie potrafisz, poćwicz, poproś o pomoc 

nauczyciela, rodzica 

25. stopień dopuszczający (2) – bardzo słabo, musisz popracować, 

26. stopień dostateczny (3) – wystarczająco, 

27. stopień dobry (4) – dobrze, ładnie, 

28. stopień bardzo dobry (5) – bardzo ładnie, bardzo dobrze, 

29. stopień celujący (6) – wspaniale, świetnie, znakomicie. 

30. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne: śródroczne i roczne ucznia klas IV – VI 

szkoły podstawowej i I – III gimnazjum z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne według 

następującej skali: 

31. stopień niedostateczny (1) 

32. stopień dopuszczający (2) 

33. stopień dostateczny (3) 

34. stopień dobry (4) 

35. stopień bardzo dobry (5) 

36. stopień celujący (6) 

37. Skala ocen bieżących (cząstkowych) może być poszerzona poprzez stosowanie „+” 

(podwyższenie oceny) i „-„(obniżenie oceny). Dodatkowo dopuszcza się stosowanie 

zapisów ”np.” w przypadku nieprzygotowania ucznia do zajęć, „nb” w przypadku 

nieobecności ucznia podczas danej formy sprawdzania wiedzy/umiejętności, „bz” 

w przypadku braku zadania oraz „bp” w przypadku braku pomocy. 

38. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna ucznia klas IV – VI i I – III gimnazjum 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych polega na podsumowaniu jego 

osiągnięć edukacyjnych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

zgodnie 

z kryteriami określonymi przez nauczycieli w przedmiotowych systemach 

oceniania. 

  

 ZASADY I FORMY POPRAWIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

UCZNIÓW 

1. Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i ich 

2. Uczeń mający kłopoty w nauce może skorzystać z pomocy koleżeńskiej w klasie lub 

innej formy pomocy zaproponowanej przez nauczyciela. 

3. Uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) na pracy klasowej czy sprawdzianie ma prawo 

napisać ją/zaliczyć go w innym uzgodnionym z nauczycielem terminie, zgodnie 

z zapisami przedmiotowych systemów oceniania. 

4. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny z pracy klasowej w terminie i 

formie ustalonej przez nauczyciela, na zasadach określonych w Przedmiotowym 



Systemie Oceniania. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku, przy czym 

obie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny semestralnej. 

  

1. KLASYFIKACJA UCZNIÓW ORAZ ZASADY USTALANIA 

ŚRODROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

1. Klasyfikacja śródroczna ucznia klas I – III szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych 

polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć oraz wskazaniu zaleceń do 

dalszej pracy ucznia. 

2. Klasyfikacja śródroczna uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum 

polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych. 

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, przed feriami 

zimowymi, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 

4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna ucznia klas I – III szkoły podstawowej z zajęć 

edukacyjnych uwzględnia poziom opanowanych przez ucznia wiadomości 

i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem zainteresowań. 

Roczna ocena opisowa umieszczona jest na świadectwie ucznia oraz w arkuszu ocen. 

5. W ramach każdej z wymienionych grup informacji uwzględnia się opis umiejętności 

ucznia w zakresie: 

6. edukacji polonistycznej, 

7. edukacji matematycznej, 

8. edukacji przyrodniczej, 

9. wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej, 

10. edukacji społecznej, 

11. edukacji plastycznej, 

12. zajęć technicznych, 

13. edukacji muzycznej, 

14. zajęć komputerowych, 

15. języka obcego nowożytnego. 

16. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie nauczania, oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych. 

17. Ocena roczna ucznia jest oceną za pracę w ciągu całego roku szkolnego (I semestr 

i semestr II). 

18. Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, których minimalna 

ilość uzależniona jest od liczby godzin realizowanych w wymiarze tygodniowym: 

19. 1 godzina tygodniowo min. 3 oceny 

20. 2 godziny tygodniowo min. 6 ocen 

21. 3 godziny tygodniowo min. 8 ocen 

22. 4 godziny tygodniowo min. 10 ocen 

23. W szczególnych okolicznościach limit ocen może ulec zmniejszeniu. 

24. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 



25. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne. 

26. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

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

zachowania. 

28. Uczestnictwo w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie” odbywa się na pisemny 

wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Uczęszczanie lub nieuczęszczanie na zajęcia nie 

ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie 

szkoły przez ucznia. Fakt ten odnotowany jest jedynie w dzienniku lekcyjnym (brak 

zapisu w arkuszu ocen i na świadectwie). 

29. Ocena klasyfikacyjna z religii/ etyki wyrażona jest stopniem w skali 1 – 6, jest 

wliczana do średniej, lecz nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej 

ani na ukończenie szkoły. 

30. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, 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. 

31. 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. 

32. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w 

tej opinii. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

33. 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 niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, 

w tym 

z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

34. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie 

szkoły. 

35. W przypadku, gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić 

na podstawie tego orzeczenia. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

36. W klasach I – III szkoły podstawowej informację o przewidywanej śródrocznej 

i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z edukacji wczesnoszkolnej rodzice otrzymują na 

miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

37. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub 

nieklasyfikowaniu, z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z formie 



pisemnej. Informację potwierdzoną własnoręcznym podpisem rodziców gromadzi się 

w sekretariacie szkoły. W przypadku niezgłoszenia się rodziców i niepodpisania 

informacji wychowawca przekazuje powiadomienie przez ucznia, a w ostateczności 

wysyła zawiadomienie przez sekretariat szkoły za potwierdzeniem odbioru. 

38. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację 

o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

39. Na 7 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację 

o wystawionej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

40. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła w miarę możliwości 

stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

41. Ustalona przez nauczyciela śródroczna i roczna ocena z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

sprawdzającego, jeżeli została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu jej ustalania. 

42. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego bądź 

sprawdzającego roczna ocena niedostateczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

  

1. ZASADY I KRYTERIA USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Warunki i sposób oceniania zachowania ustala rada pedagogiczna w porozumieniu z 

radą rodziców i samorządem uczniowskim szkoły podstawowej oraz parlamentem 

uczniowskim 

3. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania jest oceną opisową. 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się według sześciostopniowej skali: 

1. wzorowe (wz) 

2. bardzo dobre (bdb) 

3. dobre (db) 

4. poprawne (pop) 

5. nieodpowiednie (ndp) 

6. naganne (ng)  

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w 

szczególności: 

7. wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 



8. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

9. dbałość o honor i tradycje szkoły, 

10. dbałość o piękno mowy ojczystej, 

11. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

12. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

13. okazywanie szacunku innym osobom.  

6. Nauczyciele wpisują uwagi o pozytywnym i negatywnym zachowaniu 

uczniów 

w szkole i poza nią, z którymi wychowawca zapoznaje rodziców podczas 

indywidualnych kontaktów. Uwagi te wychowawca uwzględnia przy 

wystawianiu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe uwzględnia się ich wpływ 

na zachowanie ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno 

– pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

8. Śródroczną i roczną ocenę zachowania na każdym etapie edukacyjnym ustala 

wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy 

oraz ocenianego ucznia według następującego trybu postępowania: 

14. samoocena ucznia, 

15. opinia zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia uczniów danej klasy, 

sformułowana w toku dyskusji, 

16. opinia nauczycieli zajęć edukacyjnych i innych w danej klasie, pracowników szkoły 

oraz wychowawcy udokumentowana w informacjach o zachowaniu uczniów. 

17. punktowy system oceniania.  

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

18. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

19. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy uczniowi na danym etapie kształcenia po raz trzeci z rzędu ustalono naganną 

roczną ocenę zachowania.  

10. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej 

szkole po raz drugi 

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

11. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej, 

a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy 

szkoły. 

12. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania jest ostateczna. 

13. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca 

uzasadnia ustaloną przez niego ocenę zachowania. 

14. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej nagannej ocenie 

zachowania. Informację potwierdzoną własnoręcznym podpisem rodziców 



gromadzi się w sekretariacie szkoły. 

W przypadku niezgłoszenia się rodziców i niepodpisania informacji 

wychowawca przekazuje powiadomienie przez ucznia, a w ostateczności 

wysyła zawiadomienie przez sekretariat szkoły za potwierdzeniem odbioru. 

15. Na 7 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują 

informację 

o wystawionej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Ocena ta jednak może ulec 

zmianie do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. 

16. Wystawiona ocena naganna jest szczegółowo motywowana przez 

wychowawcę 

i umieszczona w sprawozdaniu wychowawcy klasy, którą wychowawca 

przedstawia na radzie klasyfikacyjnej. 

17. W sytuacji, gdy uczeń ma wystawioną lub przewidywaną ocenę 

nieodpowiednią zachowania, a swoim działaniem przyczynił się do uzyskania 

oceny nagannej, wówczas wychowawca klasy w porozumieniu z radą 

pedagogiczną i dyrektorem szkoły może zmienić wcześniej ustaloną przez 

siebie ocenę i o tym fakcie poinformować rodziców ucznia. 

18. W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń rażąco uchybił ogólnym kryteriom 

oceny zachowania, wychowawca klasy w porozumieniu z radą pedagogiczną i 

dyrektorem szkoły może zmienić wcześniej ustaloną przez siebie ocenę i o tym 

fakcie poinformować rodziców ucznia. 

19. W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń rażąco uchybił ogólnym kryteriom 

oceny zachowania po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji przez radę 

pedagogiczną, wychowawca klasy w porozumieniu z radą pedagogiczną i 

dyrektorem szkoły może zmienić wcześniej ustaloną przez siebie ocenę i o tym 

fakcie poinformować rodziców ucznia. 

  

Ustala się następujące  kryteria oceny zachowania i sposób punktowania na 

poszczególnych etapach kształcenia: 

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

1. Ocena z zachowania ma charakter opisowy. 

2. Ocenę z zachowania ustala nauczyciel – wychowawca, uwzględniając: 

3. opinię pozostałych nauczycieli uczących ucznia, 

4. opinię pracowników szkoły, 

5. samoocenę ucznia. 

6. Przy formułowania oceny z zachowania wychowawca bierze pod uwagę postawę 

ucznia podczas zajęć edukacyjnych w szkole i poza szkołą, podczas wyjść, wycieczek 

oraz gotowość ucznia do poprawy swojego zachowania. 

7. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do 

klasy programowo wyższej. 

8. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I – III uwzględnia 

następujące obszary zachowania: 

9. zachowanie ucznia na lekcji, 

10. udział ucznia w życiu klasy i szkoły, 

11. umiejętność funkcjonowania ucznia w grupie rówieśniczej, 



12. dbałość ucznia o mienie własne, szkoły i otoczenia, 

13. wypełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia, 

14. kultura osobista i postawa ucznia, 

15. rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia poprzez samodoskonalenie. 

16. Informacje o zachowaniu uczniów klas I – III rejestrowane jest w dzienniku 

lekcyjnym za pomocą literowych skrótów: 

17. wzorowe (W) 

18. bardzo dobre (B) 

19. poprawne (P) 

20. nieodpowiednie (N). 

  

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III 

Ocena Wzorowa: 

Obszary 

zachowania 

uczniów 

Zachowanie ucznia oceniane jest jako wzorowe, gdy: 

Zachowanie ucznia 

na lekcji 

– jest szczególnie zdyscyplinowany na zajęciach; 

– bezwzględnie przestrzega zasad ustalonych wspólnie z nauczycielem i 

kolegami w klasie; 

– z zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela; 

– utrzymuje wzorowy porządek w miejscu pracy; 

– z zainteresowaniem słucha wypowiedzi innych; 

– zawsze pracuje w ciszy i skupieniu stwarzając dobre warunki do pracy 

sobie i innym; 

Udział ucznia 

w życiu klasy 

i szkoły 

– jest inicjatorem pomysłów wzbogacających życie klasy i szkoły; 

– chętnie uczestniczy w wydarzeniach zainicjowanych przez innych; 

– aktywnie uczestniczy w imprezach klasowych i szkolnych; 

– z zaangażowaniem działa na rzecz środowiska; 

Umiejętność 

funkcjonowania 

ucznia w grupie 

rówieśniczej 

  

– z zaangażowaniem udziela pomocy osobom potrzebującym 

i słabszym;- potrafi rozwiązywać konflikty i sytuacje trudne bez 

stosowania przemocy i zaproponować takie rozwiązanie innym;- jest 

szczególnie koleżeński; 

Dbałość ucznia 

o mienie własne, 

szkoły i otoczenia 

– zawsze dba o książki i przybory własne oraz kolegów; 



– szanuje sprzęt szkolny; 

– dba o estetykę otoczenia i zachęca do tego kolegów; 

– potrafi doradzić kolegom oraz dać przykład, jak dbać o mienie własne 

i innych; 

Wypełnianie obo-

wiązku szkolnego 

przez ucznia 

– systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych (wykonuje 

zadania domowe, przynosi przybory szkolne); 

– przychodzi na zajęcia punktualnie; 

– wzorowo dba o dobre imię szkoły; 

– szanuje i kultywuje tradycje szkoły; 

– zawsze przestrzega Statutu i regulaminów szkolnych; 

Kultura 

osobista         i 

postawa ucznia 

  

– z szacunkiem słucha, gdy inni się wypowiadają; 

– wzorowo przestrzega zasad obowiązujących w grupie; 

– akceptuje, a co najmniej toleruje poglądy i odmienność innych ludzi; 

– dba o kulturę słowa; 

– okazuje szacunek innym osobom; 

– nie jest obojętny na krzywdę ludzi i zwierząt; 

– jest życzliwy i uczciwy; 

– dba o bezpieczeństwo swoje i innych; 

– dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą; 

Rozbudzanie 

ciekawości 

poznawczej ucznia 

poprzez samo-

doskonalenie 

– aktywnie uczestniczy w zajęciach; 

– z własnej inicjatywy bierze udział w konkursach klasowych 

i szkolnych; 

– uczestniczy w kołach zainteresowań; 

– wykonuje zadania dodatkowe; 

– dzieli się swoją wiedzą pomagając innym w wykonywaniu zadań. 

  

Ocena bardzo dobra 



Obszary 

zachowania 

uczniów 

Zachowanie ucznia oceniane jest jako bardzo dobre, gdy: 

Zachowanie ucznia 

na lekcji 

– przestrzega dyscypliny na zajęciach; 

– dostosowuje się do  zasad ustalonych wspólnie z nauczycielem 

i kolegami w klasie; 

– bez oporów wykonuje polecenia nauczyciela; 

– utrzymuje porządek w miejscu pracy; 

– nie przeszkadza w wypowiedzi innym; 

– pracuje w ciszy i skupieniu stwarzając dobre warunki do pracy sobie 

i innym; 

Udział ucznia 

w życiu klasy 

i szkoły 

– uczestniczy w wydarzeniach zainicjowanych przez innych; 

– chętnie bierze udział w imprezach klasowych i szkolnych; 

– jego działania nie powodują zakłóceń w funkcjonowaniu otoczenia; 

Umiejętność 

funkcjonowania 

ucznia w grupie 

rówieśniczej 

– nie odmawia pomocy osobom potrzebującym i słabszym; 

– rozwiązuje lub stara się rozwiązywać konflikty w sposób nie 

agresywny, bez stosowania przemocy; 

– jest koleżeński i uprzejmy wobec innych; 

Dbałość ucznia 

o mienie własne, 

szkoły i otoczenia 

– zazwyczaj jest przygotowany do zajęć (wykonuje zadania domowe, 

przynosi przybory szkolne); 

– stara się punktualnie  przychodzić  na zajęcia; 

– nie narusza dobrego imienia szkoły; 

– szanuje tradycje szkoły; 

– nie ma problemów z  przestrzeganiem Statutu i regulaminów 

szkolnych; 

Wypełnianie obo-

wiązku szkolnego 

przez ucznia 

– zazwyczaj  jest przygotowany do zajęć (wykonuje zadania domowe, 

przynosi przybory szkolne); 

– stara się punktualnie przychodzić  na zajęcia; 

– nie narusza dobrego imienia szkoły; 

– szanuje  tradycje szkoły; 

– nie ma problemów z  przestrzeganiem Statutu i regulaminów 

szkolnych; 



Kultura 

osobista         i 

postawa ucznia 

– z szacunkiem słucha, gdy inni się wypowiadają; 

– przestrzega zasad obowiązujących w grupie; 

– akceptuje, a co najmniej toleruje poglądy i odmienność innych ludzi; 

– dba o kulturę słowa; 

– okazuje szacunek innym osobom; 

– nie jest obojętny na krzywdę ludzi i zwierząt; 

– jest życzliwy i uczciwy; 

– dba o bezpieczeństwo swoje i innych; 

– dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą; 

– w przypadku odstępstwa od zasad kulturalnego zachowanie potrafi 

przeprosić i zmienić swoje zachowanie na lepsze; 

Rozbudzanie 

ciekawości 

poznawczej ucznia 

poprzez samo-

doskonalenie 

– podejmuje niektóre zadania dodatkowe proponowane przez 

nauczyciela; 

– korzysta z dodatkowych informacji i wiedzy przekazywanej przez 

kolegów; 

– współpracuje podczas realizacji zadań dodatkowych w grupie. 

  

Ocena poprawna 

Obszary 

zachowania 

uczniów 

Zachowanie ucznia oceniane jest jako poprawne, gdy: 

Zachowanie ucznia 

na lekcji 

– bywa zdekoncentrowany, ale rzadko zakłóca pracę na zajęciach; 

– czasami łamie zasady obowiązujące na zajęciach, ale potrafi poprawić 

swoje zachowanie; 

– niezbyt zawsze chętnie podejmuje działania w celu wykonania pole-

ceń nauczyciela; 

– czasami nie potrafi do końca wysłuchać wypowiedzi innych; 

– przeważnie pracuje w ciszy i skupieniu stwarzając dobre warunki do 

pracy sobie i innym; 

– w przypadku naruszenia zasad zachowania reaguje na uwagi 



nauczyciela i niezwłocznie poprawia swoje zachowanie; 

Udział ucznia 

w życiu klasy 

i szkoły 

– czasami biernie uczestniczy w imprezach klasowych i szkolnych; 

– zdarza mu się niewłaściwą  postawą zakłócać przebieg imprez 

i uroczystości; 

Umiejętność 

funkcjonowania 

ucznia w grupie 

rówieśniczej 

– nie zawsze jest zainteresowany udzielaniem po-mocy potrzebującym 

lub słabszym, nie wykazuje w tym zakresie zaangażowania; 

– czasami potrzebuje wsparcia i ukierunkowania w rozwiązywaniu 

problemów w sposób nie agresywny; 

– nie zawsze jest koleżeński; 

Dbałość ucznia 

o mienie własne, 

szkoły i otoczenia 

– zdarza mu się, że przez nieuwagę lub brak staranności niszczy własną 

lub cudzą własność; 

– na ogół dba o estetykę otoczenia; 

Wypełnianie obo-

wiązku szkolnego 

przez ucznia 

– czasami bywa nieprzygotowany do zajęć, ale nadrabia braki; 

– zdarzają mu się spóźnienia na za-jęcia; 

– poza terenem szkoły zdarza mu się  zachowywać w sposób narusza-

jący dobre imię szkoły; 

– zdarza mu się łamanie Statutu i regulaminów szkoły, ale stara się 

poprawić swoje zachowanie; 

Kultura 

osobista         i 

postawa ucznia 

– czasami wykazuje obojętność w stosunku do innych osób; 

– zdarza mu się wyrażać brak tolerancji w stosunku do poglądów 

i odmienności innych; 

– wypowiada się nie zawsze dbając o piękno i kulturę języka; 

– czasami nie przestrzega zasad bezpieczeństwa; 

– nie zawsze  dba o własny wygląd i higienę osobistą (jeśli nie jest to 

spowodowane brakiem właściwej opieki w domu); 

– w przypadku odstępstwa od zasad kulturalnego zachowania potrafi, 

po interwencji nauczyciela lub innego pracownika szkoły, poprawić 

swoje zachowanie; 

Rozbudzanie 

ciekawości 

poznawczej ucznia 

poprzez samo-

doskonalenie 

– potrafi skorzystać, z mniejszym lub większym sukcesem, z udzielanej 

pomocy i współpracować podczas wspólnie wykonywanych zadań. 

  



Ocena nieodpowiednia 

Obszary 

zachowania 

uczniów 

Zachowanie ucznia oceniane jest jako nieodpowiednie, gdy: 

Zachowanie ucznia 

na lekcji 

– często (ustawicznie) zakłóca pracę na zajęciach; 

– świadomie i z premedytacją łamie zasady obowiązujące na zajęciach; 

– hałasuje, przeszkadza innym w pracy; 

– nie podejmuje działań w celu wykonania poleceń nauczyciela; 

– przerywa wypowiedzi innych; 

– nie potrafi  lub nie chce pracować w ciszy i w skupieniu; 

Udział ucznia 

w życiu klasy 

i szkoły 

– poprzez negatywną postawę przeszkadza w działaniach uczniów 

w czasie imprez klasowych i szkolnych;- nie uczestniczy w 

przygotowywaniu i przeprowadzaniu w/w imprez;- jego zachowanie 

przeszkadza w prawidłowym funkcjonowaniu grupy i otoczenia; 

Umiejętność 

funkcjonowania 

ucznia w grupie 

rówieśniczej 

– odmawia udzielenia pomocy potrzebującym; 

– wykorzystuje słabszych i dokucza im; 

– działa na szkodę kolegów; 

– problemy próbuje rozwiązywać w sposób agresywny; 

–  często wywołuje konflikty; 

Dbałość ucznia 

o mienie własne, 

szkoły i otoczenia 

– świadomie niszczy własność swoją lub własność innych; 

– dopuszcza się aktów wandalizmu; 

– z premedytacją zakłóca ład w otoczeniu, nie chce lub nie potrafi dbać 

o porządek; 

Wypełnianie obo-

wiązku szkolnego 

przez ucznia 

– często nie odrabia zadań domowych, nie przynosi przyborów 

szkolnych (jeśli nie jest to uczeń, który nie uzyskuje pomocy w przy-

gotowywaniu się do zajęć w domu); 

– samowolnie opuszcza zajęcia; 

– ustawicznie spóźnia się na zajęcia; 

– zachowuje się w sposób naruszający dobre imię szkoły; 

– nie przestrzega Statutu i regulaminów szkolnych; 

Kultura 

osobista         i 
–  łamie zasady obowiązujące w grupie; 



postawa ucznia 

– dokucza, krzywdzi osoby o innych poglądach lub odmiennym 

wyglądzie; 

– używa niecenzuralnych słów, obraża innych; 

– krzywdzi ludzi i zwierzęta; 

– zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu 

i innych; 

– w rażący sposób nie dba o własny wygląd i higienę osobistą; 

Rozbudzanie 

ciekawości 

poznawczej ucznia 

poprzez samo-

doskonalenie 

– odrzuca wszelkie propozycje pomocy i działań sprzyjających 

postępom w nauce. 

  

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH IV – VI SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

W szkole podstawowej, uczniom klas IV-VI, przyznaje się punkty. Każdy uczeń ma 

zachowanie wyjściowe – poprawne, otrzymując 120 punktów. 

I. Uczeń uzyskuje punkty dodatnie za: 

1. udział w konkursie przedmiotowym kuratoryjnym:  

a) etap szkolny: 5 pkt. 

b) etap rejonowy: 10 pkt. 

c) etap wojewódzki: 20 pkt. 

d) laureat: 30 pkt. 

2. Reprezentowanie szkoły w innych konkursach przedmiotowych: 

a) Za udział w konkursie (szkolnym, gminnym, międzyszkolnym, powiatowym, 

wojewódzkim lub krajowym): 5 pkt.  

b) za zdobycie wyróżnienia w konkursie szkolnym, międzyszkolnym, gminnym 

bądź powiatowym: 15 pkt. 

c) za zdobycie wyróżnienia w konkursie wojewódzkim lub krajowym: 15 pkt. 

d) za zdobycie I-III miejsca w konkursie szkolnym, międzyszkolnym, gminnym 

bądź powiatowym: 15 pkt. 

e) za zdobycie I-III miejsca w konkursie wojewódzkim lub krajowym: 20 pkt. 

Uczeń nie może uzyskać więcej niż 70 punktów za konkursy wymienione w pkt. 1 i 2.. 

3. reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych:  

a) za udział w zawodach (na szczeblu szkolnym, gminnym, międzyszkolnym, 

powiatowym, wojewódzkim lub krajowym): 5 pkt.  

b) za zdobycie I-III miejsca w konkursie szkolnym, międzyszkolnym, gminnym 

bądź powiatowym: 15 pkt. 



c) za zdobycie I-III miejsca w konkursie wojewódzkim lub krajowym: 20 pkt. 

Uczeń nie może uzyskać więcej niż 50 punktów za reprezentowanie szkoły w zawodach 

sportowych. 

4. pomoc w organizacji imprezy szkolnej: 5 pkt. każdorazowo 

5. efektywne pełnienie funkcji w szkole: od 5 do 15 pkt. 

6. efektywne pełnienie funkcji w klasie: od 1 do 10 pkt. 

7. pracę na rzecz szkoły: max. 25 pkt. Jednorazowo na koniec semestru w tym np.: 

              – przygotowanie artykułu na stronę szkoły (zakładka SU): 5pkt.każdorazowo 

              – udział w dodatkowych zajęciach, w kołach zainteresowań: 5 pkt. Za każde zajęcia 

              – praca w świetlicy: od 5 do 10 pkt. 

              – inne: 5 pkt. 

8. pracę na rzecz środowiska lokalnego: max. 30 pkt. 

9. pracę na rzecz klasy: max. 20 pkt. 

( w tym gazetki, dbałość o gabinet, pełnienie dyżurów klasowych, pomoc w organizacji 

imprezy klasowej itp.) 

10. punktualność: 10 pkt. (jednorazowo, jeśli uczeń nie ma ani jednego spóźnienia) 

Jednorazowo uczeń na koniec semestru może uzyskać dodatkowe punkty za: 

11. pomoc kolegom w nauce: max.20 pkt. Jednorazowo na koniec semestru 

(udokumentowane przez rodziców, pracowników szkoły) 

12. wkład pracy włożony w naukę (biorąc pod uwagę możliwości ucznia, jego stan 

zdrowia, a także ewentualne zalecenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej), 

pracowitość i obowiązkowość: max. 20 pkt. – podstawa: widoczna poprawa ocen, 

zapisy w dzienniku dotyczące sumennej pracy, obowiązkowość pracy na zajęciach 

dodatkowych 

13. wysoką kulturę osobistą (brak uwag dotyczących niekulturalnego zachowania): 20 

pkt. 

14. 100% frekwencję w całym roku szkolnym: 15 pkt. 

15. dotrzymywanie wyznaczonych terminów (np. usprawiedliwianie nieobecności, 

rozliczanie z biblioteką, informowanie rodziców o zebraniach): 20 pkt. Jednorazowo 

16. przestrzeganie regulaminu stroju szkolnego (brak wpisów w dzienniku o 

nieodpowiednim ubiorze): 10 pkt. jednorazowo 

  

II. Uczeń uzyskuje punkty ujemne za: 

1. każdą ucieczkę z lekcji: 5 pkt. 

2. każde spóźnienie na lekcję: 1 pkt. 

3. niewłaściwe zachowywanie się na zajęciach lekcyjnych udokumentowane 

w dzienniku, w tym przeszkadzanie na lekcjach, niewykonywanie poleceń nauczyciela 

(aroganckie odzywanie się do nauczyciela itp. max 20 pkt.): 10 pkt. jednorazowo 

uwagi punkty 
 

uwagi punkty 
 

uwagi punkty 

 1-2 1 
 

11-12 6 
 

21-22 12 



 3-4 2 
 

13-14 7 
 

23-24 14 

 5-6 3 
 

15-16 8 
 

25-26 16 

 7-8 4 
 

17-18 9 
 

27-28 18 

 9-10 5 
 

19-20 10 
 

29-30 19 

  

a. powyżej 30 uwag: 20 pkt. 

4. nieodpowiednie zachowanie się w stosunku do nauczycieli, innych pracowników 

szkoły, kolegów i innych osób: 20 pkt. każdorazowo 

5. bójkę uczniowską: 30 pkt. każdorazowo  

(ustne upomnienie wychowawcy klasy: 40 pkt.) 

6. wulgarne słownictwo: 5 pkt. za każdą uwagę 

7. niewłaściwe zachowanie się na przerwie: 5 pkt. za każdą uwagę (z zastrz. ad. pkt. 17) 

8. towarzyszenie uczniom palącym: 20 pkt. 

9. towarzyszenie uczniom spożywającym alkohol: 20 pkt. 

10. posiadanie papierosów bądź alkoholu: 100 pkt. 

11. zaśmiecanie otoczenia: 20 pkt. każdorazowo (teren szkoły, autobus szkolny, 

wycieczki, zawody itp.) 

12. niszczenie mienia szkolnego: 50 pkt. każdorazowo 

13. nieterminowe oddawanie książek do biblioteki: 5 pkt. 

14. niezwrócenie książki na koniec roku szkolnego: 30 pkt. 

15. podrobienie podpisu, usprawiedliwienia lub oceny: 100 pkt. 

16. nieprzestrzeganie regulaminów, w tym regulaminu bhp, regulaminu stroju szkolnego, 

stołówki szkolnej, biblioteki szkolnej, zarządzenia w sprawie używania telefonów 

komórkowych: 20 pkt. każdorazowo 

50 – 100 pkt. (makijaż, farbowanie włosów, niewłaściwy strój, brak obuwia 

zmiennego i inne) 

13. groźbę: od 50 do 100 pkt. 

14. nieusprawiedliwione nieobecności w szkole: 

– od 1 do 10 godzin – 10 pkt. 

– od 11 do 20 godzin – 20pkt. 

– od 21do 29 godzin – 30 pkt. 

III. Sposób ustalania oceny semestralnej 

1. W zależności od ilości zgromadzonych punktów uczeń otrzymuje odpowiednią ocenę: 

a) zachowanie wzorowe: od 240  

b) zachowanie bardzo dobre od 210 – 239 

c) zachowanie dobre od 161 – 209 

d) zachowanie poprawne od 129 – 160 

e) zachowanie nieodpowiednie od 70 – 119 

f) zachowanie naganne poniżej 70 punktów 

2. Oceny wzorowej z zachowania nie może otrzymać uczeń: 



a) który posiada na koncie poza dodatnimi punktami 30 pkt. ujemnych 

b) którego nie cechuje wysoka kultura osobista 

c) który nie bierze udziału w konkursach 

3. Oceny bardzo dobrej z zachowania nie może otrzymać uczeń: 

a) który otrzymał w I semestrze ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania 

b) który posiada na koncie poza dodatnimi punktami 30 pkt. ujemnych 

4. Uczeń, dokonał kradzieży, wyłudzał pieniądze, miał od 30 do 50 godzin 

nieusprawiedliwionych, nie może otrzymać oceny wyższej z zachowania niż 

nieodpowiednia. 

5. Uczeń, który przyjmował używki (palił papierosy, spożywał alkohol, zażywał, 

posiadał lub rozprowadzał narkotyki i inne substancje odurzające) oraz ma powyżej 50 

godz. nieusprawiedliwionych nie może otrzymać oceny wyższej z zachowania, niż 

naganna 

IV. Sposób ustalania oceny rocznej 

1. Przy klasyfikacji rocznej oceny zachowania w wyjątkowych (uzasadnionych) 

przypadkach wychowawca może przyznać do 10 dodatnich lub ujemnych punktów 

każdemu uczniowi. 

2. Uczeń, który w jednym z semestrów otrzymał ocenę nieodpowiednią lub naganną nie 

może uzyskać oceny wyższej, niż dobra na koniec roku. 

3. W przypadku różnic w ocenie z zachowania za I i II semestr o jeden stopień o ocenie 

rocznej decyduje II semestr. W przypadku różnicy kilku stopni wyciąga się średnią. 

Jeśli średnia jest „połówką” oceny, o podwyższeniu lub obniżeniu decyduje II semestr. 

  

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH I – III 

GIMNAZJUM 

W Gimnazjum obowiązuje punktowy system oceniania zachowania. 

Uczeń uzyskuje punkty dodatnie za: 

1. udział w konkursie przedmiotowym: 

– etap szkolny – 2 pkt. 

– etap rejonowy – 5 pkt. 

– etap wojewódzki – 10 pkt. 

– laureat lub finalista etapu wojewódzkiego – 15 pkt. 

                (Punktów za jeden przedmiot nie sumuje się, liczy się najwyższe osiągnięcie) 

2. reprezentowanie szkoły w innych konkursach i zawodach sportowych: 

– szkolnych – 1 pkt. 

– gminnych / powiatowych – 3 pkt. 



– wojewódzkich – 5 pkt. 

3. aktywną pomoc lub udział w organizacji imprezy: 

– apel szkolny – 1 pkt. 

– impreza gminna – 3 pkt. 

1. udział w dodatkowych zajęciach, kołach zespołach (ok. 70 % obecności) – 1 pkt. 

2. aktywną i poświadczona pomoc w świetlicy, bibliotece – 1 pkt. 

3. aktywną działalność na rzecz społeczności uczniowskiej: 

– kandydowanie do samorządu i parlamentu – 1pkt. 

– praca w zarządzie samorządu i parlamentu – 2 pkt. 

– aktywne pełnienie roli przewodniczącego – 3 pkt. 

1. aktywną działalność na rzecz klasy: 

– reprezentant samorządu klasowego – 1 pkt. 

– wykonywanie gazetki, podlewanie kwiatów, prace porządkowe – 1 pkt. 

8. udział w projekcie edukacyjnym – max. do 10 pkt. 

9. każdą pochwałę wpisaną do dziennika lekcyjnego – 1 pkt. 

10. każdą pochwałę dyrektora szkoły – 5 pkt.  

  

Punkty dodawane w II semestrze klasy trzeciej gimnazjum. 

1. udokumentowaną działalność wolontariatu: 

– do 10 godz. w semestrze – 1 pkt. 

– od 11 do 20 godzin w semestrze – 2 pkt. 

– powyżej 20 godzin w semestrze – 3 pkt. 

1. punkty premiowe za: 

– 100 % frekwencję – 1pkt. 

–  brak ocen niedostatecznych i dopuszczających semestralnych / rocznych – 

5 pkt. 

– brak uwag wpisanych w dziennik lekcyjny – 1 pkt. 



– brak adnotacji o nieprawidłowym wyglądzie i jednolitym stroju szkolnym 

i obuwiu zmiennym – 1pkt. 

Uczeń uzyskuje punkty ujemne za: 

1. nieprzestrzeganie regulaminów: 

– brak obuwia zmiennego 

– nieprawidłowy wygląd (makijaż, farbowane włosy, pomalowane paznokcie itp.) 

– nieodpowiedni strój szkolny: 

 sporadycznie (do 5 razy) – 1 pkt. 

 często (do 20 razy) – 2 pkt. 

 notorycznie (powyżej 20 razy) – 5 pkt. 

1. uwagi w dzienniku lekcyjnym o treści: 

– uczeń przeszkadza na lekcji: 

 sporadycznie (do5 razy) – 1 pkt. 

 często (do 20 razy) – 2 pkt. 

 notorycznie (powyżej 20 razy) – 5 pkt. 

– uczeń nie wypełnia poleceń nauczyciela: 

 sporadycznie (do5 razy) – 1 pkt. 

 często (do 10 razy) – 2 pkt. 

 notorycznie (powyżej 10 razy) – 5 pkt. 

– uczeń wyzywająco odnosi się do nauczyciela czy pracownika szkoły – 

każdorazowo 3 pkt. 

– za spóźnienia: 

 od 1 do 5 – 1 pkt. 

 od 5 do 10 – 2 pkt. 

 powyżej 10 – 3 pkt. 

– za nieusprawiedliwione nieobecności: 

 od 1 do 10 godzin – 1 pkt. 

 od 11 do 20 godzin – 2pkt. 

 powyżej 20 godzin – 3 pkt. 

– ucieczka z lekcji – 3 pkt. 

– ucieczka  poza teren szkoły – 5pkt. 



– łamanie regulaminu biblioteki i świetlicy: 

– nie przestrzeganie zasad zachowania w czytelni i świetlicy – 1 pkt. 

– nie przestrzeganie zasad korzystania z komputera – 1 pkt. 

– nieterminowe rozliczenie z biblioteką – 1 pkt. 

– niezwrócenie książki na koniec roku szkolnego (w wyznaczonym terminie) – 5 pkt. 

– nieusprawiedliwiona nieobecność w świetlicy – 1 pkt. 

  

W zależności od ilości zgromadzonych punktów uczeń otrzymuje odpowiednią ocenę: 

Ocena 
Punkty 

dodatnie 

Punkty 

ujemne 

OCENA SEMESTRALNA 

wzorowe od 15 0-1 

bardzo dobre 7-14 0-2 

dobre 3-6 0-3 

poprawne 0-2 0-5 

nieodpowiednie – 6-12 

naganne – powyżej 12 

OCENA KOŃCOWOROCZNA 

wzorowe od 21 0-2 

bardzo dobre 11-20 0-3 

dobre 6-10 0-5 

poprawne 0-5 0-10 

nieodpowiednie – 10-20 

naganne – powyżej 20 

  

1. Uczeń, który: 

– otrzymał naganę dyrektora szkoły, 

– ma powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych, 

– nie rozliczył się z biblioteką w ostatnim roku nauki, 

– wyłudzał pieniądze, szantażował, 

– dokonał kradzieży, 



– przyjmował używki (alkohol, papierosy, narkotyki i dopalacze) lub je przyniósł lub 

 rozprowadzał, 

– użył fizycznej przemocy wobec innych narażając ich na utratę życia lub zdrowia 

i został powiadomiony organ policji, 

– przejawiał niewłaściwe zachowanie seksualne, 

– nagrywał za pomocą telefonu komórkowego dźwięk i obraz na terenie szkoły 

             nie może otrzymać oceny wyższej niż naganna. 

                Uczeń, który: 

– zniszczył mienie szkoły, 

– wykazuje wulgarne zachowanie i słownictwo, 

– ma od 30 do 50 godzin nieusprawiedliwionych,  

– otrzymał pisemne upomnienie wychowawcy, pedagoga lub dyrektora, 

– złamał regulamin korzystania z telefonu komórkowego 

            nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia 

  

Przy klasyfikacji rocznej w wyjątkowych (uzasadnionych) przypadkach wychowawca może 

przyznać do 10 dodatnich lub ujemnych punktów każdemu uczniowi. 

  

1. SPOSOBY I FORMY INFORMOWANIA PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH, POSTĘPACH, OSIĄGNIĘCIACH 

I TRUDNOŚCIACH 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

i rocznych (semestralnych) 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 uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

4. warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, 



5. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

6. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

3. Warunki i sposób oceniania zachowania ustala rada pedagogiczna w 

porozumieniu 

z radą rodziców i samorządem uczniowskim szkoły podstawowej oraz 

parlamentem uczniowskim 

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

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i 

ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom 

(prawnym opiekunom). 

6. Dyrektor szkoły ustala na początku roku szkolnego terminarz spotkań z 

rodzicami, 

w tym dni otwartych szkoły w częstotliwości: 

7. zebranie ogólne rodziców – 1 raz w semestrze, 

8. dni otwartej szkoły – min. 3 w każdym semestrze (I semestr: październik, grudzień, 

styczeń; II semestr: marzec, maj, czerwiec).  

7. Nauczyciel może poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o postępach 

jak 

i trudnościach w nauce oraz zachowaniu przeprowadzając rozmowę 

indywidualną, pisząc notatkę w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku 

ucznia. 

8. Wychowawca w relacji z rodzicem (prawnym opiekunem) może przekazać 

informację 

o postępach jak i trudnościach podczas rozmowy indywidualnej, pisząc notatkę 

w dzienniczku ucznia, w czasie spotkań z rodzicami w ramach „Dnia otwartej 

szkoły” oraz w czasie zebrań z rodzicami. 

9. Fakt odbycia indywidualnej rozmowy (bezpośredniej czy telefonicznej) z 

rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia należy odnotować w dzienniku 

lekcyjnym. 

10. Rodzice (opiekunowie prawni) mają możliwość kontaktu z nauczycielami 

danych zajęć edukacyjnych i rozmowy o postępach, a także trudnościach 

podczas „Dnia otwartej szkoły”. 

11. Wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych 

śródrocznych i rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania, na 7 dni 

przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 

12. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę śródroczną i roczną z zajęć edukacyjnych oraz zachowania. 

  

 ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 



edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Termin składania wniosku do dyrektora szkoły upływa przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, 

2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

6. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w pkt.5 ppkt.2, nie obejmuje 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

3. technika, 

4. plastyka, 

5. muzyka, 

6. wychowanie fizyczne, 

7. dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

8. Uczniowi, o którym mowa w pkt.5 ppkt.2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie 

ustala się oceny zachowania. 

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii 

informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

12. Egzamin klasyfikacyjny z zakresu I semestru odbywa się w pierwszym tygodniu po 

przerwie semestralnej. 

13. Egzamin klasyfikacyjny roczny w ostatnim miesiącu II semestru (nie później niż w 

dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

14. Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku 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 z pózn. 

zm.). 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 

lub „nieklasyfikowana”. 

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, jeżeli 

ustalona została zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

  



 ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO 

1. Egzamin poprawkowy, począwszy od klasy IV, może zdawać uczeń, który w wyniku 

rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu 

poprawkowego może złożyć do dyrektora szkoły zainteresowany uczeń lub jego 

rodzice (prawni opiekunowie) klasy najpóźniej przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej. 

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5. Jeżeli zajęcia dydaktyczne kończą się w styczniu, egzamin poprawkowy 

przeprowadza się po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. 

6. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują pisemną informację o terminie 

egzaminu poprawkowego z sekretariatu szkoły najpóźniej w ostatnim dniu zajęć 

edukacyjnych. 

7. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń będzie zdawał egzamin poprawkowy, 

przygotowuje i przekazuje uczniowi oraz jego rodzicom (prawnym opiekunom) 

w formie pisemnej, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych, zakres materiału 

na ocenę dopuszczającą z tego przedmiotu. 

8. Tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku 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 z pózn. 

zm.). 

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

klasę ( z zastrzeżeniem ust.13). 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada 

pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że obowiązkowe zajęcia te realizowane są w klasie programowo wyższej 

(semestrze programowo wyższym). Powyższy fakt odnotowuję się w arkuszu ocen. 

  

1. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO 

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

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

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2. Zastrzeżenia rozpatruje dyrektor szkoły. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 



dotyczącymi jej ustalania, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie ustnej i pisemnej oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

4. Tryb przeprowadzania egzaminu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku 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 z pózn. zm.). 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

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

przez dyrektora szkoły. 

8. Przepisy dotyczące przeprowadzenia sprawdzianu stosuje się odpowiednio w 

przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 

w tym przypadku 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Ustalona 

przez komisję ocena jest ostateczna. 

  

1. TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY 

KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA 

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

szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania w terminie: od dnia 

ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. 

2. Zastrzeżenia rozpatruje dyrektor szkoły. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi jej ustalania, dyrektor 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: 

1. dyrektor lub nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze jako 

przewodniczący komisji, 

2. wychowawca klasy, 

3. wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

4. pedagog 

5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego (a przypadku ucznia gimnazjum parlamentu 

uczniowskiego) 

6. przedstawiciel rady rodziców.  



4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być 

niższa 

od wcześniej ustalonej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

5. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający: 

1. skład komisji, 

2. termin posiedzenia komisji, 

3. wynik głosowania, 

4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

  

1. PROMOWANIE 

1. Uczeń klas I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono 

pozytywnie. 

2. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej 

przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym 

publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) ucznia. 

3. Uczeń klas IV – V 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 oraz 

gdy nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Decyzję o promowaniu w tej sytuacji podejmuje Rada Pedagogiczna. 

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

z obowiązkowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub etyki średnią 

ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje 

promocję 

z wyróżnieniem. 

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię do średniej 

ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

6. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma 

wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

7. Uczeń kończy szkołę jeżeli: 

8. w wyniku końcowej klasyfikacji, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie szóstej szkoły podstawowej 

oraz w klasie trzeciej gimnazjum, i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

obowiązkowych, których realizacja zakończyła się 

w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej, 

9. przystąpił do egzaminu sprawdzającego poziom opanowania umiejętności, ustalonych 

w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu i 



egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

i 

10. Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz religii czy etyki, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania. 

11. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 

dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 

12. Uczeń nie otrzymuje promocji/nie kończy szkoły, jeśli trzeci raz z rzędu ustalono mu 

naganną roczną ocenę zachowania. 

 SPRAWDZIAN I EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU 

NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 

1. W klasie szóstej przeprowadzany jest sprawdzian mający na celu określenie poziomu 

opanowania umiejętności wskazanych w standardach wymagań. Sprawdzian składa 

się z dwóch części:   

1. część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,   

2. część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego. 

2. W klasie trzeciej gimnazjum przeprowadzany jest egzamin obejmujący: 

3. w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 

humanistycznych, 

4. w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych, 

5. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka nowożytnego. 

6. Sprawdzian i egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w kwietniu, 

w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

7. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do 

sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej lub 

niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej albo publicznej lub 

niepublicznej poradni specjalistycznej. 

8. Opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, 

w którym jest przeprowadzany sprawdzian bądź egzamin i nie wcześniej niż po 

ukończeniu  klasy trzeciej szkoły podstawowej albo po ukończeniu szkoły 

podstawowej. 

9. Opinię przedkładają Dyrektorowi rodzice (prawni opiekunowie), w terminie do 15 

października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin 

gimnazjalny. 

10. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie 

zdrowia , wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach 

i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

11. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

12. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną 

niepełnosprawnością , posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do 



sprawdzianu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez 

dyrektora szkoły. 

13. Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych 

sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni odpowiednio ze 

sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. 

14. Zwolnienie ze sprawdzianu lub części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne 

z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 

najwyższego wyniku. 

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

egzaminu w wyznaczonym terminie lub przerwał sprawdzian/egzamin, przystępuje do 

niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie 

później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora 

komisji okręgowej. 

16. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu do dnia 20 sierpnia danego 

roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej/gimnazjum oraz przystępuje do 

sprawdzianu/egzaminu w następnym roku. 

17. Wynik sprawdzian/egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku 

sprawdzianu/egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

  

 NAGRODY, WYRÓŻNIENIA ORAZ KARY 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

1. Świadectwo z wyróżnieniem w klasach I – III szkoły podstawowej może otrzymać 

uczeń, który ma szczególne osiągnięcia edukacyjne i ma co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania. 

2. Świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową w klasach I – III szkoły 

podstawowej może otrzymać uczeń, który spełnia dwa z podanych warunków: 

3. ma szczególne osiągnięcia edukacyjne, 

4. aktywnie i w pełni angażował się w życie szkoły, 

5. ma wzorowe zachowanie. 

6. Świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową w klasach IV – VI szkoły 

podstawowej i I – III gimnazjum otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

religii/etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania. 

7. Uczeń wyróżniający się wzorową frekwencją w ciągu roku szkolnego (do siedmiu 

godzin lekcyjnych usprawiedliwionych) otrzymuje nagrodę książkową lub dyplom z 

rąk dyrektora szkoły. 

8. Tytuł „Uczeń Roku” otrzymuje uczeń, który posiada co najmniej bardzo dobre wyniki 

w nauce i prezentuje postawę uczniowską godną naśladowania: 

1. wyróżnia się szczególnymi osiągnięciami w konkursach szkolnych 

i pozaszkolnych, 

2. pracuje na rzecz środowiska rówieśniczego, 

3. podejmuje inicjatywy na rzecz innych, 

4. wykazuje szlachetną postawę wobec drugiego człowieka, 



5. wykazuje aktywną działalność szkolną i pozaszkolną, godnie reprezentuje szkołę na 

zewnątrz, 

6. dostrzega konieczność niesienia pomocy innym.  

6. Tytuł „Uczeń Roku” może być przyznawany jednemu uczniowi na każdym 

etapie edukacyjnym decyzją Rady Pedagogicznej (większością głosów). 

Decyzja ta jest ostateczna. 

7. List pochwalny otrzymują rodzice uczniów, którzy w ciągu trzech lat uzyskali 

średnie ocen 5.0 i wyżej oraz wzorowe zachowanie. 

  

KARY: 

1. Uczeń może być ukarany:  

1. Ustnym upomnieniem wychowawcy klasy (zapis w dzienniku), 

2. Pisemnym upomnieniem wychowawcy/pedagoga (zapis w dzienniku), 

3. upomnieniem dyrektora (zapis w dzienniku), 

4. upomnieniem lub naganą dyrektora wobec rodziców ucznia (zapis w 

dzienniku), 

5. postawieniem ucznia przed Szkolną Komisją Wychowawczą, 

6. odebraniem prawa uczestnictwa w imprezach klasowych lub szkolnych, 

7. pozbawieniem praw ucznia, 

8. obniżeniem oceny ze sprawowania. 

  

  

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

w Smołdzinie. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku. 

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia 

na Radzie Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2015 roku. 

Zaopiniowany przez Radę Rodziców 31 marca 2015 r. 

 


