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ZAŁĄCZNIK NR 1 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU 

 

     § 1. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) stanowi integralną część Statutu 

Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu. 

 

     § 2. 1. Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) określają warunki i sposób 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów szkoły podstawowej. 

     2. Zasady oceniania z religii /etyki określają odrębne przepisy. 

     3. Integralnym składnikiem WSO są: 

1) przedmiotowe, uszczegółowione zasady oceniania; 

2) kryteria oceniania zachowania. 

 

     § 3. Kalendarz roku szkolnego 

     1. Rok szkolny dzielimy na dwa semestry, określone corocznie w zarządzeniu  

o organizacji roku szkolnego. 

     2. Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia śródrocznych 

wyników klasyfikowania przeprowadza się w pierwszym tygodniu po zakończeniu 

klasyfikacji śródrocznej. 

     3. Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia rocznych 

wyników klasyfikowania przeprowadza się w pierwszym dniu ostatniego tygodnia zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych. 

     4. Oceny ustalone za II półrocze są ocenami rocznymi ucznia i stanowią podstawę jego 

promocji. 

 

     § 4. Cele oceniania wewnątrzszkolnego 

     1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

     2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

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

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  

i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie szkoły. 

     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 swojego rozwoju; udzielanie 

uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze  
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i jak powinien się dalej uczyć; 

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

4) dostarczenie 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) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

według zasad podanych poniżej; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

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

uzdolnieniach ucznia. 

     6. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia polega na formułowaniu przez 

nauczycieli opinii na temat jego funkcjonowania w społeczności szkolnej ze szczególnym 

uwzględnieniem respektowania ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia 

społecznego. 

     7. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia ma na celu: 

1) wspieranie rozwoju psychicznego ucznia, kształtowanie jego dojrzałości, samodzielności 

i odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności współdziałania w grupie; 

2) ukierunkowywanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą - w tym kształtowania własnego 

charakteru; 

3) kształtowanie przekonania ucznia o własnych możliwościach i postępach, kształtowaniu 

wizerunku samego siebie i poczucia własnej wartości; 

4) przygotowanie do samooceny; 

5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji na temat zachowania się dziecka 

oraz wspieranie ich w pracy wychowawczej; 

6) wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu 

wychowawczego. 

     8. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia obejmuje: 

1) informowanie uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania, 

zachowania i podstawowych wymaganiach wychowawczych przez wychowawcę klasy na 

początku każdego roku szkolnego; 

2) bieżące obserwowanie uczniów, gromadzenie informacji o ich zachowaniu i systematyczne 
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przekazywanie ich rodzicom (prawnym opiekunom); 

3) formułowanie śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych ocen zachowania według zasad  

i skali w formach przyjętych w WSO; 

4) tryb odwoływania się od przewidywanej rocznej oceny zachowania. 

 

     § 5. Komunikowanie oceniania 

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

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4) informowanie uczniów: 

a) do 30 września każdego roku nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne   

- odczytanie i omówienie PSO; 

b) dokumentacja: wpis w dzienniku elektronicznym, w formie pisemnej w zeszycie 

przedmiotowym w kl. IV - VIII; 

5) informowanie rodziców: 

      a) wychowawca - do końca września na pierwszym zebraniu z rodzicami; 

      b) dokumentacja - protokoły z zebrań potwierdzone podpisami rodziców. 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej; 

3) informowanie uczniów: 

      a) do 30 września każdego roku szkolnego lub na pierwszej 1-szej lekcji wychowawczej; 

      b) dokumentacja: wpisy w dzienniku elektronicznym. 

4) informowanie rodziców: 

      a) do końca września na zebraniu z rodzicami; 

      b) dokumentacja: protokoły z zebrań potwierdzone podpisami rodziców. 

     3. Komunikowanie wyników oceniania odbywa się w sposób jawny zarówno dla ucznia, 

jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

     4. Proces oceniania jest jawny dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), ale 

poufny dla osób postronnych (za osoby postronne nie uważa się pracowników 

pedagogicznych szkoły oraz uczniów danej klasy). 

     5. Uczeń jest informowany na bieżąco, rodzice (prawni opiekunowie) informację tę 

uzyskują podczas zebrań obowiązkowych i dni otwartych. Komunikat powinien zawierać 

informacje o tym, co uczeń zrobił dobrze, co wymaga dalszej pracy, aby mógł porównać 

swoje osiągnięcia w czasie. 

     6. Nauczyciel przedmiotu: 

1) systematycznie dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach 
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zapewniających obiektywność oceny; udziela informacji rodzicom o postępach ucznia 

podczas dni otwartych i konsultacji. 

     7. Wychowawca: 

1) udziela informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o ocenach w formie ustnej lub  

w postaci wypisu ocen z dziennika w czasie zebrań, dni otwartych, konsultacji; 

2) zaprasza na zebranie, na prośbę rodziców, nauczyciela innego przedmiotu i w ten sposób 

umożliwia rodzicom uzyskanie dodatkowych informacji o postępach ucznia. 

     8. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

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

śródrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

nieodpowiedniej i nagannej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

     9. Na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

klasy informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o pozostałych 

przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych: z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

     10. Procedura przekazywania informacji: 

1) nauczyciel przedmiotu: 

a) informuje ucznia, wychowawcę, pedagoga szkolnego o przewidywanej ocenie       

niedostatecznej; w formie pisemnej; 

     b) informuje ucznia o przewidywanej dla niego ocenie wyższej niż niedostateczna; 

c) wpisuje przewidywaną ocenę (cyfrą) do dziennika elektronicznego w określonym     

terminie i   w wyznaczonej do tego celu rubryce; 

d) w przypadku nieobecności nauczyciela wpisu w dzienniku elektronicznym dokonuje   

wychowawca klasy na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela przedmiotu. 

2) wychowawca klasy: 

      a) informuje ucznia o przewidywanej ocenie zachowania; 

 b) pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach   

niedostatecznych oraz obniżonej ocenie zachowania - informacja potwierdzona 

podpisem rodzica (prawnego opiekuna) na spotkaniu z rodzicami; 

 c) podaje uczniom przewidywane oceny klasyfikacyjne w formie zestawienia pisemnego  

i przekazuje zestawienie bezpośrednio na spotkaniu z rodzicami; 

 d) dokumentacja - zestawienia ocen z podpisami rodziców (prawnych opiekunów) lub 

lista z podpisami rodziców (prawnych opiekunów) poświadczającymi odbiór 

zestawienia. 

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

ustaloną ocenę. 

     12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na warunkach określonych 

w PSO nauczycieli. 

     13. Pisemne prace kontrolne przechowywane są przez nauczyciela do końca roku 

szkolnego. 
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     § 6. Wymagania edukacyjne 

     1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych, 

edukacyjnych i rozwojowych ucznia, w tym u ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się. 

     2. Przez specyficzne trudnościach w uczeniu się należy rozumieć trudności odnoszące się 

do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo 

funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści 

dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo - percepcyjnego. 

     3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 

niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej. 

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

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia oraz 

ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym (jeżeli taki 

program realizuje). 

     5. W przypadku ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą 

pedagogiczno - psychologiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

     6. W przypadku ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego - na podstawie tej opinii. 

     7. Procedura dostosowania wymagań: 

1) reedukator zwołuje zespół nauczycieli uczących ucznia, wobec którego podjęto decyzję  

o dostosowaniu wymaganiach edukacyjnych, w celu ustalenia wspólnej strategii 

postępowania; 

2) nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają wymagania edukacyjne i sposoby 

sprawdzania osiągnięć ucznia; 

3) nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym wraz z nauczycielami 

uczącymi ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej 

ustala wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania jego osiągnięć. 

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

komputerowych, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

     9. W szkole obowiązuje Szkolny Zestaw Programów nauczania i Podręczników 

zatwierdzany na każdy rok szkolny i podany do wiadomości na stronie internetowej szkoły. 

     10.Szczegółowe kryteria oceniania oraz sposoby kontroli i oceny osiągnięć uczniów  

z poszczególnych przedmiotów ustalają nauczyciele uwzględniając specyfikę przedmiotów  

w tym: 

1) ogólny rozkład materiału; 
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2) kryteria określające wiedzę i umiejętności na poszczególne oceny, określenie warunków na 

jakich uczeń może ubiegać się o celujące oceny bieżące, semestralne i roczne; 

3) zasady i częstotliwość przeprowadzania prac kontrolnych; 

4) zasady i tryb poprawiania ocen z kontrolnych prac pisemnych; 

5) określenie form aktywności uzależnionych od indywidualnych możliwości ucznia, poprzez 

które będzie mógł on wykazać swoje mocne strony np.: wykorzystując zdolności 

plastyczno - manualne przygotowanie prac w celu zaprezentowania wiedzy; 

6) udział w konkursach przedmiotowych, między przedmiotowych itp., udział w kołach 

zainteresowań. 

     11. Kryteria oceniania oraz sposoby kontroli i oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych 

przedmiotów znajdują się do wglądu u nauczycieli przedmiotu, wicedyrektora szkoły. 

 

     § 7. Zwolnienie z zajęć edukacyjnych 

     1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z wychowania fizycznego  

i zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

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

     2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę. 

1) Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu 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. Jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego jest 

obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny 

klasyfikacyjnej. 

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

uniemożliwia ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”, „ zwolniona”. 

     4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i zajęć 

komputerowych: 

1) w pierwszym semestrze - ocena z drugiego semestru jest oceną roczną; 

2) w drugim semestrze - ocena nie zostaje ustalona, w dokumentacji przebiegu nauczania 

wpisujemy - zwolniony/a. 

     5. Procedura zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych: 

1) rodzic (prawny opiekun) dostarcza zwolnienie ucznia (opinię wydaną przez lekarza ) do 

sekretariatu szkoły; 

2) po podjęciu decyzji przez dyrektora rodzic (prawny opiekun ) ucznia, wychowawca oraz 

nauczyciel przedmiotu otrzymuje pisemne potwierdzenie zwolnienia, 

3) uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych może przebywać poza szkołą, jeżeli są to 

pierwsze lub ostatnie godziny w planie nauczania danej klasy, wtedy i tylko wtedy, gdy 

rodzice (prawni opiekunowie) zaznaczą w podaniu, że przejmują pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo ucznia w czasie jego nieobecności w szkole (jest to nieobecność 

usprawiedliwiona). 

     6. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz na podstawie opinii 
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poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

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

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego.. 

     7. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 5, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka 

obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

przebiegu   nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub 

„zwolniona”. 

     9. Procedura zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego: 

1) rodzic (prawny opiekun) dostarcza podanie oraz opinię poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej do sekretariatu szkoły; 

2) po podjęciu decyzji przez dyrektora rodzic (prawny opiekun ) ucznia, wychowawca oraz 

nauczyciel przedmiotu otrzymuje pisemne potwierdzenie zwolnienia; 

3) uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych może przebywać poza szkołą, jeżeli są to 

pierwsze lub ostatnie godziny w planie nauczania danej klasy, wtedy i tylko wtedy, gdy 

rodzice (prawni opiekunowie) zaznaczą w podaniu, że przejmują pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo ucznia w czasie jego nieobecności w szkole (jest to nieobecność 

usprawiedliwiona). 

     10. Uczeń, który nie uczęszcza na zajęcia religii, może korzystać z alternatywnych zajęć 

etyki, o ile odrębne przepisy prawa pozwalają na zorganizowanie tych zajęć. 

     11. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie realizowane są w klasach IV-VIII: 

1) uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą 

nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia  

w zajęciach; 

2) zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

     § 8. Zasady oceniania osiągnięć dydaktycznych w klasach I – III 

     1. Najważniejszym celem edukacji wczesnoszkolnej jest zapewnienie każdemu dziecku 

warunków optymalnego rozwoju, wśród których mieści się również ocenianie osiągnięć 

ucznia. 

     2. W klasach I - III w procesie oceniania stosuje się: 

1) ocenę bieżącą; 

2) ocenę semestralną; 

3) ocenę roczną. 

     3. Ocena bieżąca ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco, podczas wielokierunkowej 

działalności ucznia. Ma na celu sprawdzenie pracy, pochwalenie ucznia za wysiłek, 

zachęcenie do dalszej pracy, ewentualnie w przypadku niedostatków wskazanie konieczności 

uzupełnienia wiedzy. 

     4. Ocena bieżąca informuje ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) o stopniu 

opanowania umiejętności kluczowych z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, 

społeczno-przyrodniczej, plastyczno- technicznej, muzyczno- ruchowej i zajęć 
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komputerowych. 

     5. Do oceniania bieżącego dla potrzeb nauczyciela stosuje się oznaczenia cyfrowe w skali 

1 - 6 oraz dopuszcza się wprowadzenie plusów i minusów. 

     6. Ocena bieżąca zapisywana jest w dzienniku lekcyjnym za pomocą cyfr w skali 1 - 6. 

       7. Pełen zakres wymagań edukacyjnych dla poszczególnych klas znajduje się u nauczyciela 

uczącego oraz wicedyrektora. 

     8. Ocenianie bieżące odbywa się w zakresie: 

1) edukacji polonistycznej: 

     a) mówienie; 

     b) słuchanie; 

     c) czytanie; 

     d) pisanie; 

     e) wiadomości gramatyczne i ortograficzne; 

     f) przygotowanie do zajęć; 

2) edukacji matematycznej: 

     a) liczenie; 

     b) rozwiązywanie zadań tekstowych; 

     c) umiejętności praktyczne; 

     d) przygotowanie do zajęć; 

3) edukacji społeczno - przyrodniczej: 

     a) wiadomości; 

     b) umiejętności; 

     c) przygotowanie do zajęć; 

4) edukacji plastyczno - technicznej: 

     a) przygotowanie do zajęć; 

     b) kreatywność; 

     c) staranność; 

5) edukacji muzyczno - ruchowej: 

     a) przygotowanie do zajęć; 

     b) aktywność; 

     c) poziom sprawności. 

     9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, edukacji plastyczno - technicznej, 

muzycznej bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

     10. Wykaz ocen bieżących otrzymują rodzice (prawni opiekunowie) podczas zebrań. 

     11. Na podstawie obserwacji i ocen bieżących nauczyciel klas I-III dokonuje dwóch ocen 

ucznia - oceny śródrocznej oraz oceny rocznej. 

     12. Ocena śródroczna ma charakter opisowy. Jest wynikiem półrocznego obserwowania 

rozwoju ucznia, diagnozuje jego działalność, informuje o postępach oraz ukierunkowuje 

dalszą pracę z dzieckiem. 

1) Ocena śródroczna w klasach I-III zawiera zalecenia dla ucznia i wskazówki dla rodziców 

do dalszej pracy. 

     13. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych  
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w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w 

nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

     14. Uczeń, który uzyskał orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 

kształcenia specjalnego, realizuje indywidualny program terapeutyczny. Ocenianie wyników 

ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbywa się zawsze w porozumieniu  

z nauczycielem wspomagającym, który opracowuje program terapeutyczny dla ucznia. 

     15. Dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, ale z rozwojem umysłowym na poziomie 

normy realizują program szkoły masowej z dostosowaniem wymagań i metod nauczania do 

ich dysfunkcji. 

     16. Nie podlegają ocenie te trudności w nauce, które wynikają z głębokich deficytów. 

     17. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną powinni być oceniani odpowiednio do 

wymagań programowych szkoły specjalnej dla dzieci percepcyjno - motorycznych.  

     18. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową uniemożliwiającą mu opanowanie techniki 

pisania lub czytania może być oceniany głównie na podstawie odpowiedzi ustnych. Podczas 

sprawdzianów i klasówek polecenia mogą mu być czytane, a jego odpowiedzi może 

zapisywać nauczyciel. 

     19. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową, który opanował technikę pisania na tyle, że 

może pisać samodzielnie, powinien mieć przedłużony czas pracy na klasówkach lub 

sprawdzianach. Może też mieć opracowane specjalne sprawdziany ze zmniejszoną ilością 

zadań do wykonania. Poziom graficzny pisma dziecka nie powinien być oceniany. Uczeń 

powinien mieć również możliwość zapisu literami drukowanymi. 

     20. Oceniany zakres programowy dla ucznia z niedosłuchem może być pomniejszony o te 

treści, które wymagają wysokiego poziomu logicznego myślenia werbalnego, bogatego 

zasobu słownikowego oraz dobrego odbioru mowy dźwiękowej. 

     21. Ocena poziomu wiedzy ucznia z niedowidzeniem powinna być oparta przede 

wszystkim na odpowiedziach ustnych. Zakres programowy dla takiego ucznia może być 

pomniejszony o treści wymagające dobrego poziomu percepcji wzrokowej, 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. 

 

     § 9. Ocena zachowania uczniów klas I-III 

     1. Ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy. Wychowawca klasy na 

początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów)  

o zasadach oceniania zachowania. 

     2. Ocenę zachowania ustala nauczyciel - wychowawca, uwzględniając w tej sprawie opinię 

innych pracowników szkoły. 

     3. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

     4. Ocena zachowania w klasach I - III obejmuje następujące postawy społeczno-

emocjonalne: 

1) kulturę osobistą; 

2) kontakty koleżeńskie; 

3) umiejętność pracy w zespole; 
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4) udzielanie pomocy innym; 

5) poprawne reagowanie w sytuacjach konfliktowych; 

6) panowanie nad własnymi emocjami; 

7) poszanowanie własności osobistej i społecznej; 

8) punktualność, obowiązkowość i samodzielność; 

9) angażowanie się w działania na rzecz klasy i szkoły; 

10) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw, zajęć i wyjść poza szkołę; 

11) kulturalne zachowanie się podczas przerw, wycieczek i uroczystości szkolnych; 

12) przestrzeganie regulaminu klasowego i szkolnego. 

     5. Przy ocenie zachowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które uzyskały 

orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, 

bierze się pod uwagę ich znacznie obniżony krytycyzm i słabsze rozumienie niektórych 

sytuacji społecznych, a także mniejszą dojrzałość emocjonalno - społeczną. 

     6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem trybu 

odwołania się od oceny. 

     7. Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych oraz promocję do 

klasy programowo wyższej. 

 

     § 10. Klasyfikowanie uczniów klas I-III 

     1. Klasyfikacja śródroczna w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym (I 

półroczu) oraz ustaleniu jednej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych i rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację 

śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, po 20 tygodniu nauki. 

1) Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

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

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

I - III szkoły podstawowej w przypadku: 

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

zajęć; 

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

zajęć. 

     2. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 

ocenami opisowymi. 

     3. Najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

wychowawca powiadamia uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej 

ocenie opisowej. 

     4. Klasyfikowanie śródroczne w klasach I - III polega na napisaniu przez nauczyciela - 

wychowawcę dla każdego ucznia oceny opisowej i przekazaniu jej rodzicom (prawnym 

opiekunom) podczas zebrania półrocznego. 

     5. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I - III uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub 
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rozwijaniem uzdolnień. 

     6. Klasyfikacja śródroczna oraz roczna ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego 

programu terapeutycznego opracowanego dla niego na początku każdego roku szkolnego. 

     7. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym w klasach I - III polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno 

- terapeutycznego opracowanego na podstawie odrębnych przepisów. 

     8. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w klasach I - III są 

ocenami opisowymi. 

     9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów   

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w klasach I - III są ocenami 

opisowymi. 

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

uniemożliwia ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”, „ zwolniona”. 

     11. Opisowej oceny śródrocznej i rocznej dokonuje się w dzienniku elektronicznym danej 

klasy. 

     12. Przewidywane oceny opisowe stają się ocenami klasyfikacyjnymi z dniem 

zatwierdzenia klasyfikacji śródrocznej i rocznej, jeśli nie wzrósł poziom wiedzy  

i umiejętności ucznia. 

     13. W przypadku braku możliwości wystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego 

dane zajęcia edukacyjne w klasach I - III wystawia ja zespół nauczycieli w składzie: wszyscy 

nauczyciele uczący w danym oddziale oraz nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego 

wyznaczony przez dyrektora. W przypadku klasyfikacyjnej oceny zachowania w zespole 

nauczycieli wychowawcę zastępuje pedagog szkolny. 

 

     § 11. Promowanie uczniów klas I-III 

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

wyższej, w każdym roku szkolnym. 

     2.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), 

rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do 

klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju  

i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

     3.W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców ucznia 

po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 

ucznia wdanym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia. 

     4.Ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach I -III promuje się, 

uwzględniając specyfikę kształcenia. 
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     5. Uczniom klas I -III nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego przyznaje 

nauczyciel - wychowawca klasy. W szczególności bierze on pod uwagę: 

1) wysokie osiągnięcia dydaktyczne uwzględnione w rocznej ocenie opisowej; 

2 ) właściwe zachowanie na terenie szkoły oraz poza nią; 

3) działalność społeczną na rzecz klasy i szkoły. 

 

     § 12. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana opisowej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania 

     1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy 

jest obowiązany poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanej dla 

niego śródrocznej i rocznej opisowej, klasyfikacyjnej ocenie z zajęć edukacyjnych  

i przewidywanej śródrocznej i rocznej opisowej, klasyfikacyjnej ocenie zachowania,  

w terminie dwa tygodnie przed klasyfikacją roczną i semestralną. Rodzic (prawny opiekun) 

może zgłosić zastrzeżenie do przewidywanej opisowej oceny rocznej z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej opisowej oceny zachowania w ciągu 2 dni od otrzymania 

informacji o tych ocenach. 

     2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przewidywanej opisowej oceny rocznej z zajęć 

edukacyjnych wychowawca ma obowiązek przygotować i przeprowadzić dodatkowy 

sprawdzian wiadomości i umiejętności w zakresie danej edukacji. 

     3. Wniosek o zmianę oceny na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości  

i umiejętności w zakresie danej edukacji składają rodzice (prawni opiekunowie)  

w sekretariacie do Dyrektora Szkoły w terminie nie później, niż trzy dni po uzyskaniu 

wiadomości o przewidywanej ocenie. Wniosek winien zawierać uzasadnienie. 

     4. Roczny sprawdzian zawiera wymagania edukacyjne na ocenę o którą uczeń się ubiega. 

     5. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. Z przebiegu sprawdzianu nauczyciele sporządzają protokół zawierający: 

imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających sprawdzian, datę, sprawdzone i ocenione 

pisemne prace ucznia oraz ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. Protokół jest jawny dla 

ucznia i jego rodziców. 

     6. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przewidywanej opisowej oceny rocznej 

zachowania wychowawca ma obowiązek przedstawić uczniowi i jego rodzicom pisemną 

propozycję możliwości poprawy oceny. 

 

     § 13. Sposób i termin odwołania się od rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i oceny 

zachowania w przypadku niezgodnego z przepisami prawa trybu ustalenia tej oceny 

     1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli 

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

klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

     2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone 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. 
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     3. Zastrzeżenie musi mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie. 

     4. Dalsze postępowanie regulują odpowiednio: 

1) w przypadku rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania - § 18; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - § 23; 

 

     § 14. Formy dokumentowania szkolnych umiejętności dziecka 

     1. Segregatory z pracami pisemnymi takimi jak: karty pracy, sprawdziany itp. 

     2. Pisemne informacje o postępach dziecka dla rodziców (prawnych opiekunów). 

     3. Rodzice (prawni opiekunowie) czytają informację i oglądają prace znajdujące się  

w segregatorze ich dziecka (podczas comiesięcznych spotkań z nauczycielem - 

wychowawcą). 

 

     § 15. Sylwetka absolwenta I etapu kształcenia 

     1. Absolwent klasy III na miarę swego wieku jest: 

1) Samodzielny co oznacza, że na miarę swojego wieku dobrze orientuje się w najbliższym 

otoczeniu. Umie wykorzystać w życiu codziennym zdobytą wiedzę. Planuje swoje działania  

i potrafi wyciągać wnioski. Wysłuchuje uważnie opinii rówieśników i dorosłych, uzasadnia 

swoje zdanie. Próbuje rozwiązać problemy życia codziennego. Wie, jak unikać zagrożeń; 

2) Umie współdziałać w grupie co oznacza, że potrafi pracować z innymi (dziećmi  

i dorosłymi); 

3) Czuje się współodpowiedzialny za efekty wykonanej pracy. Nawiązuje przyjazne kontakty 

w grupie rówieśniczej, chętnie udziela pomocy innym. Przyjmuje uwagi i sugestie 

rówieśników i dorosłych dotyczące popełnianych błędów. Zachowuje zasady bezpieczeństwa 

i zdrowia; 

4) Aktywny co oznacza, że zaspakaja swoją ciekawość i wiedzę wszelkimi dostępnymi 

środkami. Wie, gdzie szukać odpowiedzi na nurtujące go pytania. Aktywnie uczestniczy  

w życiu klasy, inicjuje działania w zespole lub indywidualnie. Chętnie podejmuje wyzwania 

artystyczne , sportowe i inne; 

5) Zdyscyplinowany i kulturalny co oznacza, że umie przyjąć właściwą postawę  

w określonych sytuacjach i miejscach (lekcja, koncert, wycieczka, basen). Zna normy 

zachowań życia codziennego i stosuje je. Szanuje rówieśników i starszych. Godnie odnosi się 

do symboli narodowych. Przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu ulicznym 

i zasad higieny. Nie używa słów i gestów obraźliwych i wulgarnych; 

6) Odpowiedzialny co oznacza, że jest odpowiedzialny za własne zachowania i postawy. 

Stara się wyciągać prawidłowe wnioski z własnych i cudzych niewłaściwych zachowań. 

Prawidłowo odróżnia zachowania dobre od złych. Odważnie przyznaje się do popełnionych 

błędów. 

 

     § 16. Ocenianie i klasyfikowanie zachowania uczniów w klasach IV - VIII 

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

1) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych; 

2) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

3) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

4) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
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5) dbałość o kulturę słowa; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

     2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala 

się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne, z zastrzeżeniem ust. 3 

     3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi. 

     4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej. 

     5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

     6. W szkole dokonuje się oceniania na podstawie punktów dodatnich i ujemnych, które 

otrzymuje uczeń w trakcie trwania semestru i na jego zakończenie. 

     7. Ocena zachowania każdego ucznia klasy IV - VI, zostaje udokumentowana w teczce 

wychowawcy klasy z punktacją zachowania. 

     8. Ocenę zachowania ucznia jest ustalana przez wychowawcę klasy przy uwzględnieniu: 

1) kryteriów ocen zachowania; 

2) opinii nauczycieli uczących wyrażonej w formie pisemnej na druku pomocniczym; 

3) opinii zespołu klasowego, którą wychowawca zdobywa w drodze dyskusji na godzinie  

z wychowawcą; 

4) samooceny dokonywanej przez ocenianego ucznia; 

5) ewentualnych propozycji podwyższenia lub obniżenia oceny zachowania złożonych przez 

nauczycieli prowadzących zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne w terminie wynikającym  

z harmonogramu ustalania ocen. 

     9. Kryteria ocen zachowania: 

1) Zachowanie wzorowe 

    a) Stosunek do obowiązków szkolnych: 

     - uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości;  

     - zawsze jest przygotowany do lekcji;  

   - sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu 

oraz   podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać;  

- bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach,  

imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie 

uczestniczy w ich organizowaniu;  
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     - pilnie uważa na lekcjach;  

     - zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki;  

     - nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu;  

     - nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych;  

     - ma nie więcej niż jedną uwagę w dzienniku; 

     - nie ma nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych, nie spóźnia się na lekcje; 

- bez zastrzeżeń przestrzega Statutu Szkoły i nie łamie zapisów innych dokumentów 

wewnątrzszkolnych. 

     b) Kultura osobista:  

     - nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa;  

     - jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób;  

     - wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą;  

- zawsze nosi obuwie zmienne, dba o estetyczny i schludny wygląd, higienę osobistą; jest 

zawsze  stosownie ubrany do okoliczności, zgodnie ze Statutem Szkoły; 

- okazuje szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, osobom starszym, 

kolegom. 

     c) Zachowania społeczne:  

     - umie współżyć w zespole; 

     - jest uczynny, chętnie pomaga innym;  

- dba o czystość i estetyczny wygląd klasy i szkoły, prawidłowo korzysta z urządzeń 

ogólnodostępnych i mienia szkolnego, reaguje na przejawy niszczenia; 

     - jest zaangażowany w życie klasy i szkoły; 

     - szanuje mienie własne, innych osób; 

- nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy 

przemocy i brutalności;  

     - dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

     - zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki; 

- wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska 

lokalnego; 

     - postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły; 

    d) Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby: 

     - w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje;  

     - dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia;  

- jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, 

nie daje się sprowokować; 

- rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub 

poprzez samokształcenie;  

- w stosunku do ucznia nie jest potrzebne zwracanie uwagi, sam dostrzega uchybienia  

i je eliminuje;  

- respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie 

i innych; 

     - nie ulega nałogom. 

2) Zachowanie bardzo dobre 

     a) Stosunek do obowiązków szkolnych: 
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     - osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości;  

     - zawsze jest przygotowany do lekcji; 

- wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań  

na prośbę nauczyciela;  

- angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, zawodach, 

imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie 

uczestniczy w ich organizowaniu;  

     - pilnie uważa na lekcjach; 

     - ma nie więcej niż jedną godzinę nieusprawiedliwioną;  

     - nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu;  

     - może mieć nie więcej niż cztery spóźnienia w semestrze;  

     - może mieć nie więcej niż trzy uwagi w dzienniku; 

- bez zastrzeżeń przestrzega Statutu Szkoły i nie łamie zapisów innych dokumentów 

wewnątrzszkolnych. 

     b) Kultura osobista: 

     - nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe;  

     - jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych;  

     - zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń;  

- zawsze nosi obuwie zmienne, dba o estetyczny i schludny wygląd, higienę osobistą; jest 

zawsze stosownie ubrany do okoliczności, zgodnie ze Statutem Szkoły; 

     - dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą; 

- okazuje szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, osobom starszym, 

kolegom. 

     c) Zachowania społeczne:  

     - umie współżyć w zespole;  

     - jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym;  

     - bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania);  

- dba o czystość i estetyczny wygląd klasy i szkoły, prawidłowo korzysta z urządzeń 

ogólnodostępnych i mienia szkolnego, reaguje na przejawy niszczenia; 

     - nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji;  

     - angażuje się w życie klasy; 

     - dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych; 

     - postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły. 

    d) Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby: 

     - zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią;  

- nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się 

sprowokować; 

     - właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia;  

     - zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania;  

     - po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu;  

     - respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie 

i innych;  

     - nie ulega nałogom.  

3) Zachowanie dobre 
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    a) Stosunek do obowiązków szkolnych: 

     -  osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości;  

     - jest przygotowany do lekcji; 

     - podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela;  

     - uważa na lekcjach;  

     - wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych;  

     - ma  nie więcej niż pięć godzin nieusprawiedliwionych; 

     - może mieć cztery do sześciu uwag w dzienniku; 

     - może pięciokrotnie w semestrze spóźnić się na lekcje; 

     - przestrzega Statutu Szkoły i nie łamie zapisów innych dokumentów wewnątrzszkolnych. 

     b) Kultura osobista:  

     - zachowuje się odpowiednio do sytuacji;  

     - nie używa wulgarnych słów;  

     - stosuje zwroty grzecznościowe; 

- zawsze nosi obuwie zmienne, dba o estetyczny i schludny wygląd, higienę osobistą; jest 

zawsze stosownie ubrany do okoliczności, zgodnie ze Statutem Szkoły; 

- okazuje szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, osobom starszym, 

kolegom. 

    c) Zachowania społeczne:  

- respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie 

i innych; 

- zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń 

(nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje nagan);  

     - wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków; 

     - angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela;  

- dba o czystość i estetyczny wygląd klasy i szkoły, prawidłowo korzysta z urządzeń 

ogólnodostępnych i mienia szkolnego, reaguje na przejawy niszczenia; 

     - dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych; 

     - nie przejawia agresji słownej i fizycznej; 

     - szanuje mienie własne, innych osób i społeczne; 

     - dba o honor i tradycje szkoły. 

    d) Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby: 

     - jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w szkole i poza nią; 

- systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia; 

- stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie 

po zwróceniu uwagi;  

     - nie ulega nałogom. 

4) Zachowanie poprawne 

    a) Stosunek do obowiązków szkolnych:  

     - uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego potencjału;  

     - motywowany nie podejmuje dodatkowych działań;  

     - wykonuje polecenia nauczyciela; 

     - zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, itp.);  

     - pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela;  
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     - posiada od siedmiu do dziesięciu uwag w dzienniku; 

     - ma nie więcej niż osiem godzin nieusprawiedliwionych;  

     - może mieć maksymalnie osiem spóźnień w semestrze; 

     - zdarza mu się naruszyć zapisy Statutu Szkoły i innych dokumentów wewnątrzszkolnych. 

    b) Kultura osobista:  

     - wykazuje elementarną kulturę osobistą; 

     - nie używa wulgaryzmów;  

- czasami nie zmienia obuwia, dba o estetyczny wygląd i higienę osobistą, czasami jest 

ubrany niestosownie do okoliczności. 

    c) Zachowania społeczne:  

     - nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia;  

     - dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych;  

     - szanuje mienie własne, innych osób i społeczne; 

     - sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela; 

     - wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania; 

- reaguje w sposób prawidłowy na upomnienia (stosowane wobec niego środki 

profilaktyczno – ostrzegawcze odnoszą skutek). 

    d) Zaangażowanie ucznia, poszanowanie i rozwój własnej osoby:  

     - jest biernym uczestnikiem życia szkolnego;  

 - uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze 

przynoszą rezultaty; 

     - nie ulega nałogom. 

5) Zachowanie nieodpowiednie 

    a) stosunek do obowiązków szkolnych:  

     - uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości;  

- ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych – często nie jest przygotowany do 

lekcji, nie bierze w nich udziału, nie uzupełnia zaległości w nauce; 

- przeszkadza w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, swoim zachowaniem rozprasza uwagę 

innych uczniów; 

     - nie chce skorzystać z żadnych form pomocy; 

- ma dużo nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych (powyżej 15 w półroczu) oraz dużo  

nieusprawiedliwionych spóźnień na lekcje (powyżej 15); 

     - ma od dziesięciu do piętnastu  uwag w dzienniku; 

     - często narusza zapisy Statutu Szkoły i innych dokumentów wewnątrzszkolnych. 

    b) Kultura osobista:  

     - przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia;  

     - używa wulgarnych słów;  

     - często nie zmienia obuwia; 

     - nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd;  

     - nie nosi stosownego ubioru szkolnego. 

    c) Zachowania społeczne:  

     - nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela; 

     - w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną; 
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- zakłóca przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty 

itp.); 

     - nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego;  

     - niszczy mienie innych osób i społeczne; 

     - stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych;  

     - kłamie, oszukuje; 

     - ma negatywny wpływ na innych; 

     - celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych;  

     - zdarzają mu się przypadki kradzieży i wymuszania; 

     - nie wykonuje poleceń wychowawcy i innych nauczycieli; 

     - mimo stosowania wobec niego środków profilaktyczno-ostrzegawczych: rozmów  

z pedagogiem szkolnym, wychowawcą, nauczycielami, rodzicami, nie zmienia swojego 

zachowania. 

    d) Zaangażowanie, własny rozwój, poszanowanie swojej osoby: 

     - nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę; 

     - nie dba o własną godność osobistą;  

     - brak u niego poczucia winy i skruchy;  

     - często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, 

upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie 

krótkotrwałą poprawę lub jej brak; 

     - stosuje szkodliwe używki. 

6) Zachowanie naganne 

    a) Stosunek do obowiązków szkolnych:  

    - uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości; 

     - nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac 

domowych, nie przynosi zeszytów itp.), odmawia wykonania poleceń wychowawcy  

i innych nauczycieli; 

     - jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany;  

     - nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania; 

     - ma powyżej dziesięciu spóźnień w semestrze; 

     - bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych;  

     - w ciągu semestru ma powyżej dwudziestu  godzin nieusprawiedliwionych; 

     - w semestrze ma powyżej piętnastu uwag; 

     - nie przestrzega Statutu Szkoły, notorycznie łamie zapisy innych dokumentów 

wewnątrzszkolnych. 

b) Kultura osobista:  

     - nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej;  

     - nagminnie używa wulgarnych słów i gestów;  

     - demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, 

dopuszcza się wyzywających gestów itp.); 

     - nie zmienia obuwia; 

     - wygląda nieestetycznie, ma niestosowny strój; 

     - uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich 

przebiegu (gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami 



 

 

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu 

 

 

20 

 

sytuacji,) prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie 

niestosownych gestów itp. 

c) Zachowania społeczne: 

     - celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia 

dla otoczenia; 

     - kłamie, oszukuje;  

     - jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich;  

     - jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie 

godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.);  

     - komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów; 

     - odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej;  

     - destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych;  

     - celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, 

pomocy naukowych, itp.);  

     - swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo; 

     - demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich 

zachowań; 

     - wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, 

wyłudzenia, cyberprzemoc);  

     - przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje. 

d) Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby, 

     - nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę;  

     - brak u niego poczucia winy i skruchy;  

     - nie dba o własne zdrowie i godność osobistą; 

     - stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów;  

     - ulega nałogom. 

 

     § 17. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

     1. Na 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

klasy informuje ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej  

o przewidywanej nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania. 

     2. Najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca powiadamia uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej 

ocenie zachowania. Poinformowanie nie jest równoznaczne z wystawieniem oceny 

klasyfikacyjnej. Uczeń może otrzymać niższą ocenę klasyfikacyjną od przewidywanej  

w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. Odwołanie od przewidywanej oceny nie 

dotyczy klasyfikacji śródrocznej. 

     3. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun), nie później niż 3 dni po uzyskaniu informacji  

o rocznej przewidywanej ocenie zachowania, może złożyć pisemny wniosek, kierowany do 

wychowawcy, o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. We wniosku 

powinno znaleźć się uzasadnienie podwyższenia proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz ewentualne okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę oceny zachowania. 

     4. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 
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zachowania wtedy, gdy: 

1) szczególna sytuacja rodzinna, losowa (np. długotrwała choroba) nie pozwoliła mu spełnić 

kryteriów na ocenę przez siebie oczekiwaną; 

2) w przypadku zaistnienia nowych okoliczności świadczących o pozytywnych zachowaniach 

ucznia; 

3)  osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.; 

4) w przypadku pozytywnej opinii samorządu klasowego, nauczycieli i pozostałych 

pracowników szkoły. 

     5. Uczeń nie może wnioskować o poprawę oceny zachowania, gdy: 

1) dopuścił się kradzieży; 

2) dopuścił się pobicia; 

3) samowolnie opuścił szkołę; 

4)  ma godziny nieusprawiedliwione; 

     6. Wychowawca ponownie wraz z zespołem klasowym nauczycieli, pedagogiem, 

psychologiem analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie 

okoliczności zawarte we wniosku. Powołany zespół dokonuje analizy zeszytu pochwał  

i uwag; analizy arkusza ocen proponowanych przez nauczycieli uczących w danej klasie oraz 

uwzględnia w szczególności sytuacje rodzinne, zdrowotne oraz ewentualne okoliczności,  

o których szkoła nie była wcześniej poinformowana. 

     7. Zespół nauczycieli wraz z pedagogiem szkolnym analizuje również zgodność 

wystawienia przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem. 

     8. Wychowawca po zapoznaniu się z opinią zespołu podejmuje decyzję o ustaleniu rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

     9. W przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

nieodpowiedniej lub nagannej, po rozpoznaniu sprawy przez zespół, uczeń zawiera  

z wychowawcą klasy kontrakt indywidualny, w którym wyraża chęć podjęcia działań 

zmierzających do poprawy zachowania, tj. naprawa wyrządzonych szkód i krzywd, praca na 

rzecz dobra szkoły, w szczególności osób słabszych, potrzebujących, udział w zajęciach  

z psychologiem, pedagogiem. 

     10. Zweryfikowana ocena zachowania nie może być niższa od oceny wcześniej 

proponowanej. 

     11. Ocena zachowania może być podwyższona tylko o jeden stopień. 

     12. O wyniku weryfikacji oceny zachowania wychowawca powiadamia ucznia i jego 

rodziców w ciągu dwóch dni po weryfikacji. 

     13. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna  

z zastrzeżeniem dotyczącym trybu odwołania się od oceny. 

 

     § 18. Sposób i termin odwołania się od rocznej oceny zachowania w przypadku 

niezgodnego z przepisami prawa trybu ustalenia tej oceny 

     1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 2 dni od 

dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, mogą zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

     2. Zastrzeżenia dotyczące trybu ustalenia wyżej wymienionej oceny należy złożyć na 
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piśmie do Dyrektora Szkoły w podanych terminach. 

     3. Pisemne zastrzeżenie złożone przez rodziców powinno być właściwie umotywowane  

z podaniem zakresu niezgodności przeprowadzonej procedury z wewnątrzszkolnymi 

zasadami oceniania. 

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

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

     5. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

4) pedagog; 

5) psycholog; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

     6. Komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń (głos decydujący - 

przewodniczący komisji). 

     7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny i może być podwyższona tylko o jeden stopień. 

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

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

     9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

     10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

     § 19. Ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów klas IV - VIII 

     1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez niego wiadomości, 

umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programu nauczania 

oraz na formułowaniu oceny. 

     2. Oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć dokonuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia; w szczególności zobowiązany jest do wystawiania ocen 

klasyfikacyjnych. Oceny cząstkowe może wystawiać również nauczyciel okresowo 

zastępujący nieobecnego nauczyciela stale prowadzącego dane zajęcia (na podstawie 

kryteriów ogólnych oraz szczegółowych wynikających ze specyfiki przedmiotu). 

     3. Oceny z poszczególnych przedmiotów, które uczeń uzyskał w czasie pobytu  

w sanatorium i dostarczył potwierdzone na piśmie przez placówkę, w której przebywał, oraz 

ocenę zachowania wpisuje do dziennika lekcyjnego wychowawca. 
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     4. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych w ramach poszczególnych zajęć są: 

1) zakres wiadomości i umiejętności nabytych w procesie nauczania i uczenia się; 

2) stopień zrozumienia materiału programowego; 

3) umiejętność zastosowania wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych 

wymagających twórczego podejścia do problemu; 

4) stopień przygotowania i gotowości do samodzielnego poszerzania wiedzy; 

5) zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie nabytego poziomu 

wiadomości i umiejętności; 

6) umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności. 

     5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki  

i zajęć komputerowych 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. Przy czym sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z tych przedmiotów 

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

     6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i rodziców (prawnych opiekunów) oraz 

ustalane na podstawie znanych im kryteriów. 

     7. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie poprzez: 

1) oceny cząstkowe określające poziom bieżących wiadomości i umiejętności z zakresu 

pewnego wycinka wiedzy (przy ich zapisywaniu stosuje się plusy i minusy); 

2) oceny śródroczne i roczne - ustalane w wyniku klasyfikacji, określające poziom wiedzy  

i umiejętności z zakresu danego przedmiotu oraz postępy ucznia w nauce tego przedmiotu. 

     8. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu semestru, na podstawie których wystawia 

się ocenę klasyfikacyjną powinna być nie mniejsza niż trzy oceny. 

     9. W ciągu semestru nauczyciel powinien wystawić: 

1) co najmniej 3 oceny cząstkowe i 1 ocenę kształtującą przy jednej godzinie zajęć  

w tygodniu; 

2) co najmniej 4 oceny cząstkowe i 1 ocenę kształtującą przy co najmniej dwóch godzinach 

lekcyjnych. 

     10. Ocenianie bieżące, klasyfikowanie semestralne i roczne odbywać się będzie wg 

poniższej skali, przy zastosowaniu ogólnych kryteriów oceniania: 

celujący 6 

bardzo dobry 5 

dobry 4 

dostateczny 6 

dopuszczający 2 

niedostateczny 1 

Przy czym: 

1) pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: 6; 5; 4; 3; 2; 

2) negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu: 1. 

     11. Przy ocenach bieżących oceny dopuszcza się stosowanie znaków „+” „ - ” , „np.” 
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(uczeń nieprzygotowany), „s” (brak stroju), „bp” (brak przyrządów), „zw.” (zwolniony), „bz” 

(brak zadania), „z” (brak zeszytu). 

     12. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen szkolnych: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

      a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przed-

miotu; w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

      b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązanie 

nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy; 

     c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych  

i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo 

krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w   danej klasie; 

 b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania; 

 c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na zrozumienie 

większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania; 

 b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne  

i praktyczne; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy  

w dalszym uczeniu się tego przedmiotu; 

 b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy 

nauczyciela; 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

     a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie  

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

     b) rozwiązuje (często przy pomocy nauczyciela) zadania typowe o niewielkim stopniu 

trudności; 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który; 

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności, 

określonych programem nauczania przedmiotów w danej klasie, a braki  

w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; 

b) nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności. 

     13. Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne oceny określają przedmiotowe zasady 

oceniania. 

     14. Nauczyciel powinien używać różnorodnych technik sprawdzania osiągnięć szkolnych 
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ucznia zależnie od specyfiki przedmiotu i formy aktywności ucznia: 

1) kartkówki, sprawdziany ,dyktanda, prace klasowe / prace obejmujące duże partie materiału, 

treści całego działu /, itp.; 

2) sprawdziany wykorzystane jako forma badania wyników nauczania; 

3) testy otwarte i zamknięte, testy diagnozujące; 

4) prace długoterminowe wykonane samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela; 

5) odpowiedzi ustne; 

6) bieżące zadania domowe ustne i pisemne; 

7) dyskusje, oraz pracę w grupach jako formę aktywności na lekcji. 

     15. Prace klasowe i sprawdziany muszą być zapowiedziane, co najmniej z tygodniowym 

wyprzedzeniem, wpisane do dziennika (kolorem czerwonym), poprzedzone lekcją 

powtórzeniową, sprawdzone i omówione do dwóch tygodni od napisania pracy . 

     16. W jednym dniu nie może być więcej niż 1 (jedna) praca klasowa lub sprawdzian,  

a w tygodniu nie więcej niż 3 (trzy) prace klasowe i sprawdziany łącznie. Nie dotyczy testów 

diagnostycznych. 

     17. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może jej 

napisać z całą klasą, powinien uczynić to w terminie do dwóch tygodni od rozdania prac lub 

od przyjścia do szkoły po dłuższej nieobecności. Jeżeli tego nie zrobi, nauczyciel ma prawo 

uznać tę pracę klasową jako nie zaliczoną i na tej podstawie obniżyć ocenę śródroczną lub 

roczną. 

     18. Oceny za prace klasowe muszą być wpisane do dziennika w kolorze czerwonym. 

     19. Kartkówki sprawdzające wiedzę z materiału bieżącego nie muszą być zapowiedziane, 

jednym dniu nie może być więcej niż 2 takie prace. 

     20. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na warunkach określonych 

przez nauczycieli. 

     21. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie 

uzasadnia ustaloną ocenę. 

     22. Pisemne prace kontrolne przechowywane są przez nauczyciela do końca roku 

szkolnego. 

     23. Szczegółowe zasady postępowania w przypadkach, nieobecności na sprawdzianach, 

sposobów ich poprawy, ujęte są w zasadach oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

     24. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium poziomu jego wiedzy  

i umiejętności z danego przedmiotu. 

     25. Oceny śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ponieważ 

różna jest ich wartość (ciężar gatunkowy) - są średnią ważoną. 

Sposób obliczania średniej ważonej: polega na traktowaniu poszczególnych ocen jako 

wielokrotności ocen elementarnych np. : 

Waga 1 - praca domowa, aktywność/praca na lekcji, ćwiczenia/zeszyt, referat, recytacja i inne 

formy aktywności ucznia, test diagnostyczny na „wejście”; 

Waga 2 - kartkówka, odpowiedź ustna, test wielokrotnego wyboru, dyktando, wypracowanie, 

próby sprawdzianów;  

Waga 3 - praca klasowa, sprawdzian, test diagnostyczny na „wyjście”; 
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Waga 4 - laureaci konkursów przynajmniej na szczeblu międzyszkolnym. 

Wystawianie ocen : 
 

Średnia ważona Ocena śródoczna/roczna 

  0 - 1,65 Niedostateczna 

  1,66 - 2,65 Dopuszczająca 

  2,66 - 3,65  Dostateczna 

  3,66 - 4,65  Dobra 

  Od 4,66   Bardzo dobra 

  Powyżej 5,00   Celująca 
 

Przykład: 

Uczeń uzyskał w ciągu semestru następujące oceny: 

bieżący materiał: 1,3,3,1,5 (x 1) 

niewielka partia materiału (kartkówki): 4 (x 2) 

większa partia materiału (praca klasowa): 2 (x 3) 

średnia ważona 1+3+3+1+5+(4+4)+(2+2+2) = 

(po zaokrągleniu) - 27:10 =2,7 ocena dostateczna 

     26. Ocena roczna wystawiona jest na podstawie średniej arytmetycznej oceny śródrocznej 

wagi 4 i ocen cząstkowych z drugiego semestru. Nauczyciel przedmiotu dysponuje 0,02 

stopnia, który może dodać uczniowi do oceny śródrocznej lub rocznej. 

     27. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej; 

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

odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu; oraz 

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

 

     § 20. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach IV - VIII 

     1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów: 

1) polega na okresowym podsumowaniu (ocenianiu) osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych  

i oceny zachowania określonych w WSO i Statucie Szkoły; 

2) przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie: po 20 tygodniu nauki. 

     2. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  

w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania  

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

     3. W klasach IV - VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących 

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

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

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Śródroczna i roczna 

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

klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
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     5. W klasach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela 

wspierającego, współorganizującego kształcenie integracyjne. 

     6. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym w klasach IV - VIII polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu 

edukacyjnego opracowanego na podstawie odrębnych przepisów. 

     7. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym w klasach IV - VIII polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych  

z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

     8. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w klasach IV - VIII 

są ocenami opisowymi. 

     9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w klasach IV - VIII są 

ocenami opisowymi. 

     10. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych uczniom o stwierdzonych trudnościach  

w uczeniu się wskazana jest konsultacja z zespołem specjalistów prowadzących zajęcia  

z uczniem np. logopeda, psycholog, pedagog specjalny. 

     11. W przypadku nie wystawienia oceny klasyfikacyjnej przez nauczyciela prowadzącego 

dane zajęcia edukacyjne, wystawia ją zespół nauczycieli w składzie: wychowawca klasy, 

dwóch nauczycieli tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

     12. Na 1 miesiąc przed klasyfikacyjną radą, pedagogiczną należy powiadomić rodziców 

(prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanych ocenach niedostatecznych ich 

dzieci, odnotowując je w dzienniku elektronicznym. 

     13. Uczniowi, który napotyka poważne trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną 

oceną klasyfikacyjną szkoła udziela pomocy w różnych formach min. udział w zajęciach 

dydaktyczno - wyrównawczych, reedukacyjnych, indywidualnych konsultacjach.  

     14. W przypadku grożącej oceny niedostatecznej, nauczyciel ustala sposób poprawy oceny 

oraz podaje uczniowi warunki jej poprawienia. 

     15. Nauczyciele ustalają indywidualny program uzupełnienia braków i nadrobienia 

zaległości poprzez: 

1) zalecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny; 

2) udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej 

literatury; 

3) ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen 

niedostatecznych. 

     16. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacją 

mają obowiązek wystawić przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, wpisując 

je do dziennika elektronicznego, w celu zapoznania uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów). 
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     17. Najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, 

wychowawca powiadamia uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych 

ocenach. Poinformowanie nie jest równoznaczne z wystawieniem oceny klasyfikacyjnej. 

Odwołanie od przewidywanej oceny nie dotyczy klasyfikacji śródrocznej. 

     18. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) powinny być wystawione nie później niż 3 

dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

     19. W dzienniku elektronicznym oceny klasyfikacji śródrocznej i rocznej począwszy od 

klasy IV, zapisuje się w pełnym brzmieniu: 

celujący 6 

bardzo dobry 5 

dobry 4 

dostateczny 6 

dopuszczający 2 

niedostateczny 1 

     20. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim 

lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego  

o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty uzyskał po 

ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje  

z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

     21. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

     22. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

     23. O braku podstaw do klasyfikowania ucznia nauczyciel danego przedmiotu 

zobowiązany jest poinformować wychowawcę klasy (wychowawca powiadamia w formie 

pisemnej rodziców/prawnych opiekunów) w terminie dotyczącym ocen niedostatecznych. 

     24. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany” albo 

„nieklasyfikowana”. 

     25. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

     26. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

     27. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

     28. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

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

     29. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w ustalonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
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wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

     30. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 

 

     § 21. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

     1. Uczeń może starać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych, jeżeli na zajęciach z danego przedmiotu spełnia poniższe warunki: 

1) systematycznie przygotowuje się do zajęć (brak nieprzygotowań, odrabianie zadań 

domowych, przynoszenie zeszytów , niezbędnych pomocy, stroju na wych. fizyczne, itp.); 

2) systematycznie poprawia w ciągu semestru oceny cząstkowe w trybie ustalonym  

w przedmiotowym systemie oceniania; 

3) w przypadku gdy zaistniały trudne sytuacje losowe (np. długotrwała choroba). 

     2. Rodzic (prawny opiekun) lub uczeń może zgłosić pisemną prośbę (wniosek)  

o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

w sekretariacie do Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o tych ocenach. 

     3. Dyrektor po rozpatrzeniu wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian 

wiadomości i umiejętności, wyznaczając termin przeprowadzenia go, nie później niż pięć dni 

przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej i informuje o swej decyzji 

wnioskodawcę. 

     4. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być podwyższona tylko  

o jeden stopień. 

     5. Roczny sprawdzian zawiera wymagania edukacyjne na ocenę o którą uczeń się ubiega. 

     6. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

     7. Uczeń otrzymuje wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, jeśli, uzyskał 

z przeprowadzonego sprawdzianu co najmniej 80% poprawnych rozwiązań lub co najmniej  

w 80% wykonał poprawnie zadanie. 

     8. Z przebiegu sprawdzianu nauczyciele sporządzają protokół zawierający: imiona  

i nazwiska nauczycieli przeprowadzających sprawdzian, imię i nazwisko ucznia, datę, 

sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia oraz ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. 

Protokół jest jawny dla ucznia i jego rodziców. 

     9. W innych przypadkach przewidywana ocena staje się oceną klasyfikacyjną na 3 dni 

przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

     10. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku sprawdzianu nie 

może być niższa od przewidywanej. 

     11. Roczny sprawdzian z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

     12. Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania jest przechowywana  

w dokumentacji nauczyciela do czternastu dni od zakończenia zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych w danym roku szkolnym. 

     § 22. Egzamin klasyfikacyjny 

     1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Szkoły. 
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     2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w przypadku: 

1) gdy poziom zdolności ucznia pozwala przewidywać możliwości samodzielnego 

uzupełnienia ewentualnych braków wiedzy i umiejętności; 

2) zdarzeń losowych, wywołujących silne przeżycie emocjonalne, utrudniające koncentrację, 

obniżające sprawność myślenia i uczenia się; 

3) trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej 

rodziców (prawnych opiekunów); 

4) zmiany szkoły na mniej niż trzy miesiące przed zakończeniem roku szkolnego  

i niemożliwością szybkiego uzupełnienia braków, wynikających z różnic programowych. 

     3. Podanie o egzamin wraz z uzasadnieniem musi wpłynąć do sekretariatu szkoły 

najpóźniej w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej i winno być 

zaopiniowane przez wychowawcę klasy. 

     4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

     6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 1 i 2 lub realizującego 

indywidualny tok nauki przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie jest 

klasyfikowany w obecności innego, wyznaczonego przez Dyrektora nauczyciela tego samego 

lub pokrewnego przedmiotu. 

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

     8. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 6 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

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

Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

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

następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

     9. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie: 

1) Dyrektor, (wicedyrektor) jako przewodniczący komisji; 

2)  nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy oraz inny nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu wskazany 

przez Dyrektora. 

     10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

z muzyki, plastyki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

     11. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie 

ustala się oceny zachowania. 
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     12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 

praktycznych. 

     13. Egzamin obejmuje treści programowe semestru, w którym uczeń nie został 

sklasyfikowany. 

     14. Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje 

komisja przedmiotowa i przekazuje Dyrektorowi Szkoły najpóźniej w ostatnim dniu zajęć 

dydaktycznych danego semestru lub roku szkolnego. 

     15. Stopień trudności zagadnień (zadań praktycznych) powinien być różny i odpowiadać 

poszczególnym kryteriom ocen. 

     16. Egzamin pisemny trwa 45 minut; na egzamin ustny przeznaczone jest 30 minut,  

w tym15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. 

     17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; skład komisji; termin 

egzaminu klasyfikacyjnego; imię i nazwisko ucznia; pytania i zadania egzaminacyjne oraz 

ustaloną ocenę klasyfikacyjną w skali od 1 - 6. 

     18. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia, zwięzłą charakterystykę odpowiedzi 

ucznia i wykonania zadań praktycznych. 

     19. Wychowawca  klasy  zobowiązany   jest  załączyć  do  arkusza  ocen  ucznia   protokół  

z przeprowadzonego egzaminu oraz załączniki, odnotować datę egzaminu oraz ustalony 

stopień w arkuszu ocen. 

     20. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. 

     21. Uczeń, który nie stawił się bez usprawiedliwienia w uzgodnionych terminach na 

egzamin klasyfikacyjny nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. 

     22. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

     23. Przewiduje się egzamin klasyfikacyjny z języka obcego, którego uczeń uczy się poza 

szkoła. Rodzice mogą poinformować szkolę o uczęszczaniu dziecka na kurs języka obcego 

poza szkoła na początku roku szkolnego. 

Dyrektor szkoły umożliwi zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego, powołując odpowiedni skład 

komisji (2 osoby). 

 

     § 23. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

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

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

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 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. 
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     2. Pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony w sekretariacie, do 

Dyrektora Szkoły, winien zawierać uzasadnienie i wskazanie punktów WSO, które jego 

zdaniem zostały naruszone. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

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

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor 

Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza w formie pisemnej i ustnej sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

     4. Sprawdzian przeprowadzany w wyniku zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej 

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

     5. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami. Po uzgodnieniu terminu 

sporządza się notatkę, którą podpisują zainteresowane strony i dołącza się ją do protokołu. 

     6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

     7. Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje 

komisja przedmiotowa i przekazuje Dyrektorowi Szkoły w ciągu 7 dni od wydania przez 

niego polecenia. 

     8. Pytania i zadania egzaminacyjne muszą być one zgodne z wymaganiami edukacyjnymi 

na ocenę, o którą ubiega się uczeń egzaminowany. 

     9. Egzamin pisemny trwa 45 minut; na egzamin ustny przeznaczone jest 30 minut, w tym 

15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. 

     10. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

     11. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub  

w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły 

powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że, 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem 

tej szkoły. 

     12. Uczeń otrzymuje wyższą niż roczna ocena klasyfikacyjna, jeśli uzyskał  

z przeprowadzonego sprawdzianu co najmniej 80% poprawnych rozwiązań (odpowiedzi) lub 

co najmniej w 80% wykonał poprawnie zadanie. 

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

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

     14. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być podwyższona tylko  

o jeden stopień. 

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

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

2) skład komisji; 

3) termin sprawdzianu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 
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5) zadania (pytania) sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną w skali 1 - 6. 

     16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

     17. Dokumentację egzaminu włącza się do dokumentacji szkoły i przechowuje przez okres 

pobytu ucznia w szkole. Na dokumentację składa się: 

1) podanie o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego; 

2) decyzja Dyrektora w sprawie powołania komisji; 

3) protokół z egzaminu; 

4) pisemna praca egzaminacyjna ucznia; 

5) ustalona ocena wraz z uzasadnieniem. 

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

wiadomości i umiejętności, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do 

pierwszego posiedzenia Rady Pedagogicznej w nowym roku szkolnym. 

     19. Przepisy ust. 1-13 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

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

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

     20. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

     § 24. Promowanie uczniów 

     1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej 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. 

     2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem. 

     3. Do średniej ocen uzyskanej w wyniku klasyfikacji rocznej i końcowej, uczniowi, który 

uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne: religię/etykę wlicza się także oceny roczne 

uzyskane z tych zajęć. 

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

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz 

co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

1) Do średniej ocen uzyskanej w wyniku klasyfikacji rocznej i końcowej, uczniowi, który 

uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne: religię/etykę wlicza się także oceny roczne 

uzyskane z tych zajęć. 

     5. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym postanawia na zakończenie klasy szóstej Rada Pedagogiczna, uwzględniając 

specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

     6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz  

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania 
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realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

     § 25. Egzamin poprawkowy 

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

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

     2. Prośbę o egzamin poprawkowy składa rodzic (prawny opiekun) w formiepisemnej do 

Dyrektora Szkoły, nie później niż dzień po posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 

zatwierdzającym klasyfikację roczną. 

     3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 

praktycznych. 

     4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły. 

     5. Informację o terminie egzaminu przekazuje uczniowi i jego rodzicom (prawnym 

opiekunom) wychowawca, w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

     6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się ostatnim tygodniu ferii letnich. 

     7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez DyrektoraSzkoły. 

     8. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel, zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

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

komisji. 

     9. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub  

w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły 

powołuje ja ko osobę egzaminującą innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia 

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

w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

     10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) skład komisji; 

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

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) pytania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną w skali 1-6. 

     11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i wykonaniu zadań praktycznych. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 

     12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

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

przez Dyrektora Szkoły nie później niż do końca września. 

     13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 
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klasę z zastrzeżeniem pkt. 14. 

     14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada 

Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć 

edukacyjnych w przypadkach: 

1) długotrwałej choroby, trwającej ponad 2 miesiące - uniemożliwiającej naukę w domu, 

szpitalu lub sanatorium; 

2) zdarzeń losowych, wywołujących silne przeżycia emocjonalne, utrudniające koncentrację, 

obniżające sprawność myślenia i uczenia się; 

3) trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej 

rodziców (prawnych opiekunów); 

4) zmiany szkoły na mniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego  

i niemożliwością, szybkiego uzupełnienia braków, wynikających z różnic programowych. 

     15. Przeciwwskazaniami do skorzystania z możliwości wymienionej w pkt. 14 są: 

1) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, samowolne opuszczanie zajęć 

lekcyjnych bez usprawiedliwienia; 

2) ciągłe uchylanie oraz wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela; 

3) nieskorzystanie z pomocy w nauce organizowanej w szkole np. zajęć dydaktyczno- 

wyrównawczych, pomocy koleżeńskiej, indywidualnej pomocy nauczyciela; 

4) nie zgłoszenie się, bez usprawiedliwienia na poprawę oceny w wyznaczonych przez 

nauczyciela terminach albo niewykonanie prac poleconych przez nauczyciela w dwóch 

kolejno wyznaczonych terminach. 

     16. Prośbę o warunkową promocję ucznia, składa rodzic (prawny opiekun) w formie 

pisemnej do dyrektora szkoły przed posiedzeniem rady pedagogicznej zatwierdzającej wynik 

tego egzaminu. 

     17. Promocja, tzw. warunkowa odnotowywana jest w arkuszu ocen ucznia. 

     18. Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek zrealizować w terminie ustalonym  

z nauczycielem (nie później niż do końca września), indywidualny program uzupełnienia 

braków w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach oraz przedstawić wyniki swojej 

pracy do zaliczenia. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną, która może stanowić podstawę do ustalenia niedostatecznej oceny 

klasyfikacyjnej. 

 

     § 26. Sylwetka absolwenta II etapu kształcenia 

     1. Absolwent klasy VIII na miarę swego wieku jest: 

1) kulturalny, taktowny, szanujący innych co oznacza, że wykazuje się znajomością zasad 

kulturalnego zachowania zarówno w szkole , jak i poza nią. Potrafi zachowywać się 

właściwie w sytuacjach pozadomowych i pozaszkolnych / kino, teatr itp./ Uznaje prawo 

innych do szacunku, nie obraża innych, nie eksponuje swojego zdania w sposób obrażający 

inne osoby, jest wrażliwy na przejawy niewłaściwych zachowań i reaguje na nie. Nie niszczy 

własności cudzej i swojej; 

2) odpowiedzialny, aktywny, tolerancyjny co oznacza, że czuje się odpowiedzialny za 

zachowanie własne i postępowanie swojej grupy. Potrafi twórczo pracować w zespole, ma 

własne zdanie, którego jednak nie narzuca za wszelką cenę. Jest otwarty na pomysły innych  



 

 

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu 

 

 

36 

 

i umie uznać cudze racje. Nie zwalcza odmiennych zainteresowań i poglądów; 

3) samodzielny, twórczy, umiejący spojrzeć krytycznie na postępowanie własne i innych co 

oznacza, że zna i potrafi korzystać z różnych źródeł zaspokojenia własnych zainteresowań 

oraz poszerzania wiedzy. Nie ogranicza się do znanych schematów, lecz poszukuje nowych 

niekonwencjonalnych rozwiązań. Umie przyznać się do własnych błędów, a w sytuacjach 

koniecznych potrafi odnieść się w sposób krytyczny do zdania innych, tak aby nie urazić 

drugiej osoby; 

4) komunikatywny, aktywny społecznie, wrażliwy na potrzeby innych co oznacza, że potrafi 

jasno formułować swoje myśli, nie ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami 

oraz dorosłymi. Czuje się cząstką społeczności szkolnej i chętnie uczestniczy w różnych 

działaniach na terenie szkoły i poza nią. Godnie reprezentuje szkołę poza jej terenem.  

W swoim postępowaniu kieruje się nie tylko własnym interesem, ale i potrafi dostrzec 

potrzeby innych. Jest wrażliwy na krzywdy innych ludzi oraz zwierząt. Stara się im 

przeciwdziałać; 

5) zna i przyjmuje zasady zdrowego stylu życia co oznacza, że dostrzega celowość troski  

o zdrowie fizyczne i psychiczne i zna korzyści z tego płynące. Potrafi radzić sobie ze złym 

samopoczuciem i panować na d zbyt silnymi emocjami. Orientuje się w różnego typu 

zagrożeniach w otaczającym środowisku / używki, narkotyki, sekty / i unika z nimi kontaktu. 

 

     § 27. Postanowienia końcowe 

     1. Wychowawcy klas we wrześniu na godzinach wychowawczych (uczniom) oraz na 

zebraniach z rodzicami (rodzicom i prawnym opiekunom) przedstawiają zasady 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

     2. Pełny tekst Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania znajduje się w bibliotece szkolnej  

i na stronie internetowej szkoły. 

     3. Nikt nie może powoływać się na nieznajomość zasad oceniania wewnątrzszkolnego - 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

 

     § 28. Przepisy końcowe 

     1. Szkoła prowadzi następującą dokumentację, stwierdzającą przebieg nauki ucznia: 

1) dziennik elektroniczny; 

2) arkusze ocen; 

3) protokoły zebrań Rady Pedagogicznej; 

4) protokoły sprawdzianów wiadomości i umiejętności ucznia, egzaminów klasyfikacyjnych, 

poprawkowych i sprawdzianu; 

5) dzienniki zajęć wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, 

nauczania indywidualnego, pedagoga i psychologa, biblioteki i wychowawców świetlicy, 

6) księgę ewidencji uczniów; 

7) księgę ucznia; 

8) uchwały Rady Pedagogicznej; 

9) zarządzenia Dyrektora Szkoły; 

10) księgę druków ścisłego zarachowania. 

     2. Okres przechowywania tych dokumentów oraz ich wzory, a także wzory świadectw 

szkolnych określają odrębne przepisy. 
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     3. Oceny śródroczne i roczne z przedmiotów nauczania oraz przeprowadzonych 

egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych wpisują w dzienniku elektronicznym 

nauczyciele tych przedmiotów, Oceny roczne w arkusze ocen wpisuje wychowawca. Oceny 

zachowania ucznia notuje w dokumentacji wychowawca klasy. 

     4. Pomyłka w arkuszu ocen ucznia musi być poprawiona kolorem czerwonym przez 

wychowawcę, potwierdzona jego własnoręcznym podpisem z upoważnienia dyrektora szkoły. 

     5. Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, którą uczeń ukończył. 

     6. Szkoła na wniosek ucznia może wydawać zaświadczenia. 

     7. Świadectwa i zaświadczenia wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu 

nauczania, prowadzonej przez szkołę. 

     8. Świadectwa i legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 

     9. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń 

szkoły, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. 

     10. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

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

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

świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające 

odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły -  

z wyróżnieniem. 

     12. W świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji rocznej 

przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych obowiązkowych, wpisuje się zajęcia 

edukacyjne i oceny roczne uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz zajęcia 

edukacyjne i oceny roczne, z których nauka, zgodnie z ramowym planem nauczania, 

zakończyła się w klasie programowo niższej. 

     13. U ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim na arkuszach ocen 

uczniów nad tabelą w części dotyczącej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym 

umieszcza się adnotację: „Uczeń/uczennica realizował (a)program nauczania dostosowany do 

indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół 

orzekający działający w ...”. 

     14. Świadectwa wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, 

maszynowym lub ręcznym. Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia, klasę, oceny z zajęć 

edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa wpisuje się słowami 

w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Jako datę wystawienia świadectwa przyjmuje 

się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku 

świadectwa wydawanego na podstawie egzaminu - datę ustalonego przez szkolę terminu 

wydania absolwentom świadectw. 

     15. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie 

szkoły. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę a w przypadku 

zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje się wyraz „zwolniony(a)". Świadectwo 

opatruje się wyraźnym przyciskiem pieczęci urzędowej szkoły. 

     16. Świadectwo podpisują osoby wskazane na drukach. Pieczęć imienna Dyrektora Szkoły 

powinna być czytelna. 

     17. Przepisy ust. 14 stosuje się odpowiednio przy wypełnianiu arkuszy ocen. 
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     18. Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia 

odnotowuje się: 

1) uzyskane wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 

organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub 

środowiska szkolnego. 

     19. W przypadku utraty oryginału świadectwa, uczeń (absolwent) może wystąpić do 

szkoły, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. 

     20. Szkoła sporządza duplikat świadectwa na podstawie dokumentacji przebiegu 

nauczania. 

     21. Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia 

oryginału świadectwa. 

     22. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić słowo „Duplikat". Duplikat podpisuje 

Dyrektor Szkoły. Pieczęć imienna dyrektora powinna być czytelna. Na duplikacie nie 

umieszcza się fotografii. 

     23. Jeżeli szkoła posiada dokumentację przebiegu nauczania, a brak jest druku świadectwa 

według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału, duplikat wystawia się na 

przygotowanym przez szkolę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa. 

     24. W arkuszu ocen, na podstawie którego wystawiono duplikat świadectwa, należy 

umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, 

stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.  

W przypadku przesłania duplikatu pocztą doręczenie powinno nastąpić listem poleconym ze 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

     25. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie. 

     26. Dyrektor Szkoły może poświadczyć zgodność odpisu z oryginałem świadectwa tylko 

w przypadku, gdy jest to niezbędne dla złożenia odpisu w aktach szkoły. Na odpisie trzeba 

umieścić pieczęć „ Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć urzędową szkoły lub 

upoważnionej przez niego osoby. 

     27. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji 

potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci 

urzędowej szkoły. 

     28. W legitymacji szkolnej nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacja szkolna 

zawierająca błędy lub omyłki podlega wymianie. 

     29. Dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą wydawane przez szkoły 

wymagają legalizacji. Legalizacji dokonuje Kurator Oświaty właściwy ze względu na 

siedzibę szkoły. 

     30. Świadectwa i legitymacje szkolne są wydawane przez szkoły nieodpłatnie. 

     31. W arkuszach ocen uczniów klas IV - VIII w kolejnych rubrykach przeznaczonych na 

wpisanie ocen rocznych wpisuje się nazwy zajęć edukacyjnych realizowanych w danej klasie, 

zgodnie ze szkolnym planem nauczania, a w następnych rubrykach przeznaczonych na 

wpisanie ocen końcowych wpisuje się oceny końcowe uzyskane przez uczniów w wyniku 

klasyfikacji końcowej w kolejnych latach szkolnych. W arkuszach ocen w części dotyczącej 

informacji o egzaminach w danym roku szkolnym, wpisuje się informacje o egzaminach 
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klasyfikacyjnych i poprawkowych, przeprowadzonych w wyniku klasyfikacji rocznej. 

 

Zmiany zatwierdzone Uchwałą Nr 5/31/08/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 

5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu dnia 31 sierpnia 2017 r.  

  


