
Fragment Statutu Szkoły Podstawowej nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 

 

Rozdział 6 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego  

 

§ 37 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku  

do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania; 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli 

oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w § 55. 

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

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia 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 otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 



4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44k ust. 2 i 3 

ustawy o systemie oświaty, a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 

Prawa Oświatowego; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania, z zastrzeżeniem ust. 9; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

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

o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

9. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 6 pkt 1, nauczyciel jest 

obowiązany dostosować 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, o którym mowa w art. 127 ust. 3 prawa oświatowego 

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

orzeczenia;  

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

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

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

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o 

którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 prawa 

oświatowego; 



5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii.  

 

§ 38 

1. Dyrektor 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. 

2. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji 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. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

4. Dyrektor na wniosek rodziców 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 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z 

nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

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

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie 

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

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

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

§ 39 

1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: śródroczne i roczne oraz końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach nauczyciel może uzasadnić ocenę w formie pisemnej recenzji. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, o których mowa w § 47 ust. 1 pkt. 3 – 5 są 
udostępniane uczniowi i jego rodzicom.  

5. Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas omawiania 
wyników tych prac.  



6. Rodzice mogą otrzymać do wglądu prace, o których mowa w ust. 5 pod warunkiem ich 
zwrotu w terminie ustalonym przez nauczyciela. Nie dotrzymanie tego warunku skutkuje 
udostępnianiem prac danego ucznia rodzicom jedynie do wglądu na terenie Szkoły. 
Dopuszcza się możliwość sfotografowania pracy pisemnej ucznia. 

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 
poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyniku wniesionych 
zastrzeżeń jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom na terenie Szkoły w 
obecności pracownika Szkoły. Na udostępnionej dokumentacji wpisuje się datę i 
adnotację o zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją.  

 

§ 40 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem I okresu. 

3. Klasyfikację roczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w szkole.  

 

 

§ 41 

1. Nauczyciele danych zajęć edukacyjnych na tydzień przed terminem zebrania 
klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej informują uczniów ustnie o ustalonych 
przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca na tydzień przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej 
informuje ustnie uczniów o ustalonych przewidywanych rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych zachowania. 

3. O przewidywanej rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 
oraz rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń jest informowany ustnie a 
jego rodzice pisemnie na 1 miesiąc przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady 
Pedagogicznej. 

4. Wychowawca sporządza wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych oraz oceny zachowania i przekazuje za pośrednictwem ucznia jego 
rodzicom. Rodzice są zobowiązani podpisać ten wykaz i zwrócić poprzez dziecko na drugi 
dzień wychowawcy. 

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4 może być przekazany także poprzez wpis do dziennika 
elektronicznego  

6. Informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania mogą być także przekazane w trakcie zebrania 
rodziców danego oddziału lub indywidualnych spotkań z wychowawcą.    

 

§ 42 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 



zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału 

oraz ocenianego ucznia. 

2. Na tydzień przed terminem śródrocznej lub rocznej klasyfikacji: 

1) nauczyciele ustalają uczniom  przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

z danych zajęć edukacyjnych. 

2) wychowawca ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

3. Przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i 

zachowania nauczyciele i wychowawca wpisują do dziennika elektronicznego nadając im 

odpowiednią kategorię.  

4. Oceny, o których mowa w ust. 3, wpisuje się cyfrowo w skali wymienionej w § 43 ust. 1. 

5. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1 – 3 są ostateczne, z zastrzeżeniem § 51 i § 52.  

 

§ 43 

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, oceny końcowe z zajęć 

edukacyjnych w klasach IV-VIII ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6 (cel); 

2) stopień bardzo dobry – 5 (bd); 

3) stopień dobry – 4 (db); 

4) stopień dostateczny – 3 (dst); 

5) stopień dopuszczający – 2 (dop); 

6) stopień niedostateczny – 1 (nd). 

2. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „‒” łącznie ze 

stopniem, z wyłączeniem stopnia celującego i niedostatecznego. 

3. Ocenami pozytywnymi są oceny wymienione w ust. 1 pkt 1 – 5. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym i w arkuszach ocen  

wpisuje się w pełnym brzmieniu. 

5. Oceny, o których mowa w ust. 1 ustalają nauczyciele danych zajęć edukacyjnych. 

6. Śródroczną i roczną  ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych  ustala się w oparciu o 

oceny bieżące, za wiedzę i umiejętności. 

 

§ 44 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 
podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 



4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.   

3. W klasach IV – VIII śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala 
się według następującej skali: 

1) wzorowe – wz; 

2) bardzo dobre – bdb; 

3) dobre – db; 

4) poprawne – pop; 

5) nieodpowiednie – ndp;  

6) naganne – nag. 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu 
opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.  

5. Wszelkie uwagi dotyczące zachowania ucznia wychowawca i nauczyciele zapisują                  
w dzienniku lekcyjnym (Notatki-uwagi o uczniach).  

6. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna               
z zastrzeżeniem § 52.    

 

7. Kryteria oceniania zachowania uczniów w kl. IV-VIII 

 

Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

2) systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na zajęcia szkolne, a wszelkie ewentualne nieobecności i 

spóźnienia usprawiedliwia; 

3) zawsze dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, ubiera się stosownie do 

okoliczności, nie ulega żadnym nałogom; 

8. Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

2) systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na zajęcia szkolne, a wszelkie ewentualne nieobecności i 

spóźnienia usprawiedliwia; 

3) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, ubiera się stosownie do okoliczności, 

nie ulega żadnym nałogom 

9. Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

2) systematycznie uczęszcza do szkoły, ma nie więcej niż 5 spóźnień na zajęcia szkolne, a wszelkie ewentualne 

nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia; 

3) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, ubiera się stosownie do okoliczności, 

nie ulega żadnym nałogom; 



10. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) stara się spełniać wymagania szkolne i być systematycznym w nauce; 

2) zazwyczaj stosuje zwroty grzecznościowe; 

3) z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, osób starszych i kolegów; 

11. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) nie spełnia wymagań szkolnych i jest niesystematyczny w nauce; 

2) rzadko przestrzega zasad dobrego wychowania i rzadko używa zwrotów grzecznościowych; 

3) opuszcza zajęcia i spóźnia się na nie, a o usprawiedliwieniach zapomina; 

12. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który : 

1) agresywnie zachowuje się w stosunku do innych osób; 

2) dokonał lub dokonuje aktów wandalizmu, kradzieży, wymuszenia; 

3) samowolnie opuszcza zajęcia lekcyjne i wagaruje, nie usprawiedliwia opuszczonych godzin lekcyjnych; 

13. Ocenianie bieżące zachowania ucznia odbywa się za pomocą stopni w skali 1-6                        i uwzględnia wywiązywanie 

się z obowiązków ucznia oraz kulturę osobistą. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia rozwojowe, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie. 

14. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 45 

1. W klasach I– III: 

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania 

są ustalane w stopniach w skali 1-6. Dopuszcza się używanie znaków „+” i „-” (plus i 

minus).  

2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są 

ocenami opisowymi. 

2. Oceny bieżące powinny być ustalane systematycznie oraz w różnych formach.  

3. Oceny, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 sporządza wychowawca. 

4. Ocenę opisową roczną z zajęć edukacyjnych i roczną ocenę opisową zachowania 

sporządza i podpisuje wychowawca.  

5. Kryteria oceniania zachowania w klasach I-III 

Ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

KULTURA OSOBISTA: 
 zna i przestrzega zasad współżycia: koleżeński, uczynny, wrażliwy na krzywdę innych, 
 posiada i nawykowo stosuje zasady grzecznościowe, 
 z szacunkiem i życzliwością odnosi się do nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
 kulturalnie zachowuje się w klasie, na przerwach, w miejscach publicznych, daje przykład 

innym, 
 swoim zachowaniem nie naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych, 
 szanuje i dba o mienie własne, szkolne i cudze. 
 



STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH: 
 wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 
 wzorowo prowadzi zeszyty i dba o estetykę swoich przyborów szkolnych, 
 aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 
 wzorowo wywiązuje się z obowiązków dyżurnego, 
 bierze aktywny udział w prowadzonych zajęciach, 
 nie otrzymał negatywnych uwag w dzienniczku. 
 
Ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który 
 
KULTURA OSOBISTA: 
 przestrzega podstawowych zasad współżycia, 
 posiada i często stosuje podstawowe nawyki grzecznościowe, 
 z szacunkiem odnosi się do wszystkich pracowników szkoły, 
 kulturalnie zachowuje się w klasie, na przerwach i w miejscach publicznych, 
 swoim zachowaniem nie naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych, 
 szanuje mienie swoje, szkolne i cudze. 
 
STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH: 
 bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 
 starannie prowadzi zeszyty i dba o estetykę swoich przyborów szkolnych, 
 chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 
 wypełnia bardzo dobrze obowiązki dyżurnego, 
 aktywnie uczestniczy w prowadzonych zajęciach, 
 nie otrzymał więcej niż dwie negatywne uwagi w dzienniczku. 
 
Ocenę dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który: 
 
KULTURA OSOBISTA: 
 swoim zachowaniem tylko sporadycznie wykracza poza normy podstawowych zasad 

współżycia, 
 jego zachowanie i kultura nie budzą większych zastrzeżeń, 
 poprawnie odnosi się do wszystkich pracowników szkoły, 
 odpowiednio zachowuje się w klasie, na przerwach i w miejscach publicznych, 
 świadomie nie naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych, 
 nie niszczy mienia szkolnego, własnego i cudzego. 
 
STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH: 
 wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 
 poprawnie prowadzi zeszyty i dba o swoje przybory szkolne, 
 wypełnia obowiązki zlecone przez nauczyciela, 
 nie zawsze wypełnia obowiązki dyżurnego, 
 uczestniczy w prowadzonych zajęciach, 
 otrzymał kilka negatywnych uwag w dzienniczku. 
 
Ocenę poprawną  z zachowania otrzymuje uczeń, który:  
 
KULTURA OSOBISTA: 



 często wykracza swoim zachowaniem poza normy podstawowych zasad współżycia, 
 nie przestrzega zasad grzecznościowych w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami, 
 niekulturalnie zachowuje się w klasie, na przerwach i w miejscach publicznych, 
 swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych, 
 niekiedy niszczy mienie swoje, szkolne i cudze. 
 
STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH: 
 często nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 
 niedbale prowadzi zeszyty przedmiotowe, nie dba o przybory szkolne, 
 nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 
 często nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego, 
 często przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 
 otrzymał wiele negatywnych uwag w dzienniczku. 
 
Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który:  
 
KULTURA OSOBISTA: 
 nagminnie wykracza swoim zachowaniem poza obowiązujące normy współżycia, 
 niekulturalnie zachowuje się wobec pracowników szkoły, 
 niewłaściwie zachowuje się w klasie, na przerwach i w miejscach publicznych, 
 świadomie zagraża swoim zachowaniem bezpieczeństwu swojemu i innych, 
 celowo niszczy mienie szkolne, własne i cudze. 
 
STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH: 
 systematycznie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 
 unika prowadzenia zeszytów, niszczy własne przybory szkolne, 
 nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 
 nie wypełnia obowiązków dyżurnego, 
 świadomie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 
 mimo wielu uwag negatywnych w dzienniczku, upomnień i rozmów, nie wykazuje chęci 

poprawy. 
 
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  
 
KULTURA OSOBISTA: 
 nie spełnia wyżej wymienionych wymagań, 
 
STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH: 
 nie spełnia wyżej wymienionych wymagań, 

 

§ 46 

1. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z religii i etyki ustala się w skali 
określonej w § 46 ust. 1.  

 

 



 

 

 

§ 47 

1. Uczeń jest oceniany z wiedzy i umiejętności w formie odpowiedzi ustnych, prac 

pisemnych oraz zadań praktycznych 

2. Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są: 

1) odpowiedź ustna; 

2) recytacja; 

3) zadanie klasowe; 

4) pisemny sprawdzian wiadomości; 

5) test pisemny; 

6) praca domowa; 

7) kartkówka; 

8) ćwiczenia; 

9) referat; 

10) zadania praktyczne; 

11) wytwory. 

3. Zadania klasowe, pisemne sprawdziany wiadomości i testy pisemne są przechowywane  

w Szkole przez dany rok szkolny, a po zakończeniu roku szkolnego mogą być przekazane 

uczniowi lub są niszczone w sposób uniemożliwiający naruszenie przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych.  

4. Dopuszcza się możliwość ustalenia innych sposobów sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych ustalonych przez nauczyciela i wynikających ze specyfiki danych zajęć 

edukacyjnych. 

5. Termin zadania klasowego, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego testu 

podaje się uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem, zaznaczając ten fakt w dzienniku 

lekcyjnym.  

6. Zadań klasowych, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego testu w tygodniu 

nie może być więcej niż 2 i co najwyżej 1 w danym dniu. Zadanie klasowe powinno się 

przeprowadzać po lekcjach powtórzeniowych i wskazaniu typu zadań. W przypadku, gdy 

zadanie klasowe, pisemny sprawdzian wiadomości lub pisemny test nie odbyły się z 

przyczyn niezależnych od nauczyciela może zostać zrealizowany na pierwszych kolejnych 

zajęciach, pod warunkiem, że w danym dniu nie ma zaplanowanego innego sprawdzianu 

lub zadania klasowego. 

7. Ocena prac pisemnych, o których mowa  w ust. 5 i 6 musi nastąpić w ciągu 14 dni od ich 

napisania. Nauczyciel nie może przeprowadzić pracy pisemnej w przypadku, gdy 



poprzednia praca pisemna nie została poprawiona i oceniona. Termin zwrotu prac 

pisemnych może być przedłużony w sytuacji dłuższej nieobecności nauczyciela lub 

nieodbycia lekcji z powodów niezależnych od nauczyciela. 

 

§ 48 

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych. 

1. Uczeń  lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wnioskować na piśmie do 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub 

dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od 

otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wniosek składa się na ręce Dyrektora Szkoły 

wraz z uzasadnieniem. 

 

2. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzic/prawni 

opiekunowie jeśli uczeń spełnia następujące warunki: 

 

a) Brał udział w przynajmniej 75% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu, 

b) Przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i 

umiejętności, 

c) Ze wszystkich prac klasowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności                  

w danym roku uzyskał oceny pozytywne, 

d) Średnia ocen z zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności                         

w danym roku jest wyższa o co najmniej 0,6 od przewidywanej oceny, 

e) Brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub 

turniejach przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy 

wnioskowania o ocenę najwyższą), 

f) Zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej 

niż przewidywana przez nauczyciela. 

Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie. 

Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.  

 

3. We wniosku określona jest ocena, o jaką ubiega się uczeń. 

4. Nauczyciel przedmiotu uzgadnia termin pracy sprawdzającej, który musi nastąpić 

przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.  

5. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do sprawdzianu w wyznaczonym terminie bez 

uzasadnionej przyczyny traci on prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny.  

6. Praca sprawdzająca obejmuje materiał z całego roku i może mieć: 

a) Formę pisemną, 

b) Formę ustną, 



c) W przypadku muzyki, plastyki, techniki, informatyki lub zajęć wychowania 

fizycznego mogą być również zadania praktyczne (o wyborze formy zadania 

decyduje nauczyciel przedmiotu). 

7. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę,                

o którą ubiega się uczeń.  

8. Pracę sprawdzającą przeprowadza nauczyciel przedmiotu.  

9. Na wniosek ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w roli obserwatora może 

wystąpić: dyrektor szkoły, inny nauczyciel lub rodzic/opiekun prawny. 

10. Na podstawie ocenionej pracy nauczyciel podwyższa ocenę, jeśli uczeń uzyskał 

minimum 95% punktów możliwych do uzyskania lub pozostawia wcześniej ustaloną 

ocenę, jeśli warunki jej podwyższenia nie zostały spełnione.  

11. Z przebiegu pracy sprawdzającej nauczyciel sporządza notatkę, w której: podaje 

termin pracy oraz jej temat, określa przedmiot i zakres materiału, podaje ocenę pracy 

oraz zestaw pytań, które załącza do dokumentacji, uzasadnia ustalona ocenę.  

12. Uczeń swoim podpisem potwierdza przyjęcie do wiadomości powyższych ustaleń.  

13. Notatka zostaje dołączona do arkusza ocen danego ucznia. 

§ 48 a 

1. Przewidywane oceny mogą ulec obniżeniu o jeden stopień w przypadku nie uzyskiwania 
odpowiednich ocen w ocenianiu bieżącym lub braku wymaganej frekwencji na zajęciach, 
co uniemożliwia bieżącą ocenę postępów (rozliczenie z bieżącego materiału). 

 

§ 49 

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania. 

1. Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie proponowanej przez wychowawcę rocznej 

oceny zachowania. 

2. Uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny składa na ręce Dyrektora Szkoły pisemny 

wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania.  

3. Wniosek ten złożony zostaje w terminie do 2 dni po ustaleniu przez wychowawcę oceny 

zachowania.  

4. Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia z uczniem wychowawca w porozumieniu z 

Dyrektorem Szkoły.  

5. Rozmowa musi się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.  

6. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie przystąpi do rozmowy wyjaśniającej bez 

uzasadnionej przyczyny, traci prawo do dalszego ubiegania się o jej podwyższenie.  

7. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze  obserwatorów: 

przedstawiciela samorządu klasowego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, 

rodzica/opiekuna prawnego danego ucznia. 



8. Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć pod 

uwagę opinię osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia.  

9. Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzić notatkę, która 

zawiera: termin przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną, uzasadnienie 

decyzji, co do podwyższenia lub pozostawienia oceny z zachowania, podpisy osób 

biorących udział w rozmowie. 

10.  Notatka zostaje dołączona do arkusza ocen danego ucznia. 

§ 49 a 

1. Przewidywane oceny z zachowania mogą ulec obniżeniu o jeden stopień w przypadku 

naruszenia w sposób rażący wymagań na przewidywaną ocenę z zachowania. 

 

 

 

 

§ 50 

1. Egzamin klasyfikacyjny ucznia: 

1) nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności,; 

2) nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,; 

3) realizującego obowiązek szkolny poza szkołą; 

4) realizującego indywidualny tok nauki; 

5) przechodzącego ze szkoły innego typu; 

6) przechodzącego ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły 

publicznej, 

przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

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

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora. 

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 

51 i § 52. 

5. Tematy zadań i ćwiczeń do egzaminu klasyfikacyjnego przygotowuje nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych. 

6. Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, rodzaje zajęć 

edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzamin klasyfikacyjnego ucznia 



realizującego obowiązek szkolny poza Szkołą, skład komisji powołanej do 

przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego oraz odpowiedniego dokumentowania jego 

przebiegu określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

 

§ 51 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z 

jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy w ostatnim tygodniu ferii letnich przeprowadza komisja powołana 

przez Dyrektora. 

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

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

wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.  

4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 52. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

6. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w 

Szkole promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te 

zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

7. Zestawy zadań i ćwiczeń do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych, a zatwierdza Dyrektor. 

8. Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem prawidłowości 

przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania przebiegu 

określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

 

§ 52 

1. Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 



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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:  

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

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z 

danych zajęć edukacyjnych;  

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

klasyfikacyjną zachowania. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  

6. Przepisy ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 

3, jest ostateczna. 

7. Tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której 

mowa w ust. 3 pkt 2, skład komisji, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu lub 

prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego 

udokumentowania pracy komisji określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

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

szkołach publicznych. 

 

§ 53 

Informacja o warunkach promocji i ukończenia szkoły, w tym promocji z wyróżnieniem. 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do 
klasy programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 
danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może 
postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na 
wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 
rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 



3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 
wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo 
wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia 
rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w 
programie nauczania dwóch klas.  

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli 
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych 
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem  

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 
średniej ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 
uzyskane z tych zajęć.  

7.  Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę 
klasyfikacyjną z zachowania.  

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,                
do średniej ocen, o której mowa w ust. 7, wlicza się także końcowe oceny 
klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

 

 


