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§ 9a 

Ocenianie Wewnątrzszkolne 

 

1. Ocenianie uczniów ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

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

zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

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

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 

7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie 

się nimi we własnym działaniu; 

8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

9) informowanie ucznia o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych. 

Ponadto stanowi źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu; 

10) dostarczanie informacji nauczycielom na temat rozwoju uczniów oraz efektywności 

stosowanych metod i form pracy z uczniami; 

11) dostarczanie informacji rodzicom o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, 

ewentualnych sposobach niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści 

podstawy programowej. 

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie. 

3. 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 postawie programowej kształcenia ogólnego lub 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) Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej; 

2) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) Ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

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

 

§ 9b 

 

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania. 

3) (uchylony) 

3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, 

bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

§ 9c 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne opatrzone komentarzem nauczyciela, uczeń i jego 

rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów. 

3. Nauczyciel ustalający ocenę śródroczną lub roczną uzasadnia ją obligatoryjne.  

 

§ 9d 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 
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potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno - 

terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

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

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii.  

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na 

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii.  

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 5 uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

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

7. W przypadku, gdy uczeń nie uczestniczy na mocy odpowiednich decyzji w lekcjach, 

szkoła zapewnia uczniowi opiekę w świetlicy szkolnej. Pobyt w świetlicy jest dla ucznia 

obowiązkowy. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego 

nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów. 

8. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

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

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego.  

9. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 8, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie  

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  
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10. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

 

§ 9e 

 

1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadzone jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego  

w terminach: 

1) I półrocze - w styczniu; 

2) II półrocze - w czerwcu. 

2. 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: 

1) w klasach I-III 

a) ocena opisowa śródroczna i roczna, 

b) z religii oceny bieżące, śródroczne i roczne wyrażone cyfrowo w skali 1-6; 

2) w klasach IV–VIII oceny klasyfikacyjne roczne (śródroczne) ustala się w stopniach 

według następującej skali: 

a) 6 - celujący (cel), 

b) 5 - bardzo dobry (bdb), 

c) 4- dobry (db), 

d) 3 - dostateczny (dst), 

e) 2 - dopuszczający (dp), 

f) 1 - niedostateczny (ndst); 

3) śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się wg następującej skali: 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne. 

 

§ 9f 

 

1. W przypadku proponowanej oceny niedostatecznej nauczyciel przedmiotu informuje 

ucznia i jego rodziców za pomocą e-dziennika na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem 

rady pedagogicznej. 

2. Przed rocznym (śródrocznym) zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele 

zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach 

klasyfikacyjnych w terminie 10 dni przed terminem zebrania klasyfikacyjnej rady 

pedagogicznej. 

3. Nauczyciele przedmiotu wpisują oceny do e–dziennika i informują o nich uczniów. 

4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej. 
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5. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo 

najwyższej; 

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

w oddziale klas programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo 

najwyższej. 

6. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

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

promocję do oddziału klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

8. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia 

dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

9. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

10. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania 

kształcenia integracyjnego. 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, 

szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

12. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata 

lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 9g 

 

1. Wewnątrzszkolne Ocenianie opiera się na następujących zasadach: 

1) Zasada jawności: 

a) uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu oraz formy sprawdzania wiedzy, 

b) uzyskane wyniki są dostępne uczniowi; 

2) Zasada obiektywności: 
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a) każdorazowe całościowe sprawdzenie wiadomości poprzedzone jest powtórzeniem  

i utrwaleniem materiału, dające pewność nauczycielowi, że uczeń zna ewaluowany materiał, 

b) nauczyciel jasno określa formę sprawdzenia wiedzy jednakową dla wszystkich uczniów, 

c) uczeń zna reguły punktowania, obliczania i interpretację wyników sprawdzania osiągnięć, 

określone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, 

d) na ocenę nie mają wpływu wcześniejsze osiągnięcia ucznia, wygląd i postawa ucznia; 

3) Zasada systematyczności: 

a) uczeń informowany jest o ocenach na bieżąco, 

b) uczeń jest oceniany przynajmniej 2 razy w miesiącu w różnych obszarach aktywności  

(z wyjątkiem przedmiotów realizowanych jeden raz w tygodniu), 

c) sposoby, metody i narzędzia oceniania są wcześniej uczniowi przedstawione, 

d) oceny śródrocznej nie można wystawić z mniej niż 4 ocen bieżących; 

4) Zasada dokumentowania informacji o uczniu: 

Dokumentacja prowadzona jest przez każdego nauczyciela przedmiotu w: 

a) dzienniku elektronicznym, 

b) arkuszach ocen, 

c) kartach wstępnej diagnozy ucznia kl. 0 i I z wyraźnym określeniem ocenianych przejawów 

aktywności ucznia; 

5) Zasada stosowania różnorodnych metod i form sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

a) Różne rodzaje aktywności ucznia oceniane są systematycznie: na bieżąco, półrocznie  

i rocznie. Częstotliwość różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności jest zróżnicowana  

i zależy od specyfiki przedmiotu, dlatego też ściśle określona została w przedmiotowych 

systemach oceniania, 

b) w Szkole obowiązują różnorodne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

- formy ustne, 

- formy pisemne, 

- formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne. 

Wybór form zależy od struktury danego przedmiotu, 

c) W celu umożliwienia określenia poziomu kształcenia wprowadza się dla wszystkich 

przedmiotów następującą skalę procentową obowiązującą przy ocenie testów i sprawdzianów: 

Procentowy podział punktów Oceny 

100% celujący (6) 

90% – 99% bardzo dobry (5) 

70% – 89% dobry (4) 

51% – 69% dostateczny (3) 

30% – 50% dopuszczający (2) 

0% – 29% niedostateczny (1) 

 

6) Zasada wzmocnienia pozytywnego: 

Stwarza się realne możliwości rozwoju każdego ucznia poprzez różnorodne formy 

egzekwowania wiadomości i umiejętności przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na 
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indywidualne (osiągnięcia) predyspozycje ucznia, wskazanie uczniowi jego mocnych stron, 

zachęcanie do samooceny; 

7) Zasada komunikowania o wynikach: 

Realizowana jest poprzez systematyczne wpisywanie ocen do e-dziennika i dzienniczka 

ucznia. Oceny opatrzone są podpisem nauczyciela i rodziców, jak również podawane podczas 

indywidualnych konsultacji, zebrań śródrocznych; 

8) Zasada higieny umysłowej ucznia: 

a) Przewiduje się maksymalnie liczbę 3 sprawdzianów w tygodniu poprzedzonych 

zapowiedzią z tygodniowym wyprzedzeniem, dwutygodniowym wyprzedzeniem 

w przypadku testów i badania wyników obejmujących okres roczny. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się zwiększoną liczbę sprawdzianów, jeżeli nastąpiło to z przyczyn 

niezależnych od nauczyciela, na wyraźną i uzasadnioną prośbę uczniów, 

b) Zapowiedziany sprawdzian jest sygnalizowany wpisem do e-dziennika; 

9) Zasada dostępności: 

a) Stwarza się uczniom możliwość poprawy oceny ze sprawdzianów, testów i prac 

klasowych. Uczeń może poprawiać w/w oceny tylko jeden raz, 

b) W przypadku nieobecności uczeń zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich form 

pisemnych w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu nie dłuższym niż 2 tygodnie. 

2. Ocena niedostateczna wpisywana jest do e-dziennika, ocenę z poprawy wpisuje się obok. 

3. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących. 

4. Prace pisemne poprawione i opatrzone komentarzem należy oddać w ciągu 2 tygodni za 

wyjątkiem prac klasowych z j. polskiego, gdzie ustala się termin 3 tygodnie. 

5. Uczniowie otrzymują poprawione prace do wglądu, przechowuje je nauczyciel przez okres 

1 roku udostępniając je do wglądu zainteresowanym rodzicom. Nauczyciel obligatoryjnie 

uzasadnia ustaloną ocenę. 

6. W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie +; –. 

7. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych decyzję o ocenie podejmuje nauczyciel 

przedmiotu. Priorytetowe znaczenie mają oceny z pisemnych prac klasowych, testów, 

sprawdzianów i odpowiedzi ustnych. Oceny z zeszytu, zadań domowych i pozostałych form 

mają znaczenie uzupełniające. 

8. Jeżeli uczeń lub jego rodzice uważają, że ustalona przez nauczyciela roczna lub śródroczna 

ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, lub ustalona 

przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są zaniżone, mogą zwrócić się 

do dyrektora szkoły o weryfikację ustalonej oceny z zajęć obowiązkowych lub dodatkowych  

i oceny zachowania. 

9. Na wniosek ucznia, rodziców egzamin sprawdzający odbywa się w dniach bezpośrednio 

poprzedzających termin klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej, po podaniu ocen 

proponowanych śródrocznych lub rocznych. 

10. Wniosek o egzamin sprawdzający składa się w terminie do 3 dni po przekazaniu 

informacji o proponowanych ocenach śródrocznych lub rocznych. 

11. Termin ustalony zostaje przez dyrektora szkoły, co najmniej na 2 dni przed 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

12. Dyrektor szkoły powołuje komisję w skład, której wchodzi: 
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1) nauczyciel przedmiotu; 

2) nauczyciel tego przedmiotu lub pokrewnego; 

3) wychowawca; 

4) dyrektor lub jego zastępca; 

5) stwarza się możliwość obecności rodzica w roli obserwatora. 

13. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na pierwsze półrocze uczeń zobowiązany 

jest zaliczyć materiał I półrocza do końca marca. Niezaliczenie I półrocza może stanowić 

podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej rocznej. 

14. Ocena roczna jest oceną osiągnięć edukacyjnych dziecka uzyskaną w ciągu całego roku 

szkolnego. 

 

§ 9h 

 

1. Kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne: 

1) Ocenę celujący (6) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w pełnym zakresie wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej 

dla danego przedmiotu, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytą 

wiedzą w praktyce, 

c) samodzielnie potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, 

d) proponuje niekonwencjonalne rozwiązania, 

e) rozwiązuje zadania nietypowe o wysokim stopniu trudności lub osiąga sukcesy 

w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, względnie 

posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

2) Ocenę bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował, ustalone przez nauczyciela, określone w podstawie programowej dla danego 

przedmiotu wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobry, 

b) swobodnie i sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktyce, 

c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne o dużym stopniu trudności, 

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

sytuacjach, 

e) wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych 

źródeł informacji; 

3) Ocenę dobry (4) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował ustalone przez nauczyciela, określone w podstawie programowej dla danego 

przedmiotu wymagania edukacyjne na ocenę dobry, 

b) poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 

c) pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje zadania nietypowe, 

d) potrafi korzystać ze źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela; 

4) Ocenę dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w zakresie 

umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się danego przedmiotu, 

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, 
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c) potrafi korzystać z różnych źródeł informacji pod kierunkiem nauczyciela; 

5) Ocenę dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszej nauki, ujęte w podstawie 

programowej dla danego przedmiotu, 

b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, 

często z pomocą nauczyciela; 

6) Ocenę niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej dla 

danego przedmiotu, 

b) nie jest w stanie rozwiązać zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu 

trudności, nawet przy pomocy nauczyciela, 

c) nie potrafi korzystać ze źródeł informacji, nawet z pomocą nauczyciela. 

2. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów, niezbędne do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ustalają nauczyciele 

poszczególnych zajęć edukacyjnych w ramach przedmiotowych systemów oceniania. 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, informatyki, techniki 

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów. 

4. W przypadku organizacji kształcenia na odległość, z wykorzystaniem komunikacji 

elektronicznej ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie. 

5. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas kształcenia na 

odległość do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

6. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez: 

1) Obserwację pracy ucznia; 

2) Zaangażowanie ucznia w kontaktach z nauczycielem i kolegami w grupie 

3) Rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela; 

4) Terminowe wykonywanie zadań; 

5) Wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach; 

6) Wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do 

wykonywania kolejnych zadań. 

7) Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależą od specyfiki przedmiotu. 

7. W zależności od formy komunikacji w uczniem, nauczyciele monitorują i sprawdzają 

wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych : 

1) ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line; 

2) dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela 

czynności i prace wykonane przez uczniów 

3) ocenianiu podlegają prace domowe zadane przez nauczyciela i odesłane w wyznaczonym 

terminie poprzez pocztę elektroniczną lub inną formę (np. poprzez komunikatory); 

4) ocenianiu podlegają prace pisemne, które zostały określone ze stosownym wyprzedzeniem. 

Praca pisemna nie może trwać dłużej niż to wynika z dziennego planu lekcji dla klasy. 

5) odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów 

elektronicznych; 

6) przygotowanie projektu przez ucznia. 
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§ 9i 

Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych 

 

1. Uczeń, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych ocenach  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i chciałby uzyskać wyższe oceny niż 

przewidywane, może zgłosić wniosek w tej sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub 

wychowawcy w terminie 3 dni od otrzymania informacji. 

2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala termin 

poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym w roku na 

daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia może uczestniczyć 

wychowawca i rodzic ucznia. 

3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych 

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny  

dla każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające; 

2) termin tych czynności; 

3) zadania sprawdzające; 

4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę; 

5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 

5. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności 

sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach. 

6. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania  

z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań 

edukacyjnych podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się uczeń. 

7. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może 

być niższa niż ocena przewidywana. 

8. Poprawa, w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i informatyki powinna mieć 

formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych może mieć 

formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych. 

 

§ 9j 

Ocenianie zachowania uczniów 

 

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

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) Dbałość o honor i tradycję szkoły; 

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
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6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) Okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocenianie ucznia odbywa się na bieżąco według kryteriów ustalonych przez Radę 

Pedagogiczną i zaopiniowanych przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

3. Na zakończenie każdego półrocza ustala się oceny klasyfikacyjne z zachowania 

(śródroczne, roczne). 

4. Ocena z zachowania w oddziałach I– III ma charakter opisowy. 

5. Ocena z zachowania oddziałach IV – VIII jest ustalana według następującej skali: 

1) Wzorowe; 

2) Bardzo dobre; 

3) Dobre; 

4) Poprawne; 

5) Nieodpowiednie; 

6) Naganne. 

6. Nauczyciele wpisują swoje spostrzeżenia i uwagi w ciągu półrocza do e-dziennika. 

Rodzice mogą na bieżąco kontrolować zachowanie swoich dzieci. 

7. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

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

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

zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii PPP, w tym poradni specjalistycznej. 

 

§ 9k 

Tryb ustalania rocznych ocen zachowania 

 

1. Oceny z zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2.  Nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawczych po zasięgnięciu opinii 

psychologa, pedagoga oraz wychowawcy klasy uczeń może być przeniesiony do równoległej 

klasy. 

4. Kryteria ocen z zachowania: 

1) Ocena wzorowa: 

a) Sumiennie wykonuje wszystkie obowiązki szkolne – wzór (nie spóźnia się, zawsze jest 

przygotowany do lekcji, w terminie usprawiedliwia wszystkie nieobecności, dba o estetykę 

stroju): 

- wyjątkowo aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i poza -lekcyjnych, 

- bierze udział w konkursach, olimpiadach, turniejach sportowych i osiąga w nich sukcesy. 

b) Swoją postawą i działaniem pozytywnie wpływa na funkcjonowanie zespołu klasowego: 

- troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne, przeciwstawia się jego niszczeniu, 

- przestrzega norm współżycia społecznego w szkole i poza nią, 

- chętnie udziela pomocy słabszym, 

- jest inicjatorem wielu działań na rzecz klasy i szkoły. 
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c) Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami szkoły, 

zna hymn państwowy: 

- godnie reprezentuje szkołę, 

- utożsamia się ze szkołą i jej tradycjami, 

d) Wyróżnia się kulturą języka ojczystego, 

e) Wzorowo i zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (podczas 

zajęć lekcyjnych, przerw, wycieczek, zawodów sportowych), 

f) Uczeń jest taktowny, bardzo koleżeński, prawdomówny, uczciwy: 

- Zawsze pamięta, że niektóre szkolne i pozaszkolne wydarzenia wymagają od niego 

specjalnego zachowania i ubioru, 

g) Zawsze i wszędzie stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek i kolegów oraz 

wszystkich pracowników szkoły; 

2) Ocena bardzo dobra: 

a) Wykonuje wszystkie obowiązki szkolne: 

- aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 

- jest przygotowany do lekcji, dba o stosowny strój, usprawiedliwia wszystkie nieobecności, 

brak nieuzasadnionych spóźnień, 

b) Czynnie uczestniczy w życiu klasowym: 

- troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne, 

- chętnie wykonuje prace społeczne na rzecz klasy i szkoły, 

c) Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami szkoły, 

zna hymn państwowy: 

- godnie reprezentuje szkołę, 

- utożsamia się ze szkołą i jej tradycją, 

d) Dba o kulturę języka ojczystego, 

e) Przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (podczas lekcji, przerw, 

wycieczek i zawodów sportowych), 

f) Uczeń jest taktowny, koleżeński, prawdomówny, uczciwy: 

- zawsze pamięta, że niektóre szkolne i pozaszkolne wydarzenia wymagają od niego 

właściwego zachowania i ubioru, 

g) Zawsze i wszędzie stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek i kolegów, 

wszystkich pracowników szkoły i dorosłych; 

3) Ocena dobra: 

a) Dobrze wykonuje wszystkie obowiązki szkolne: 

- uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i stara się być aktywny, 

b) Uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły, troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne, 

c) Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami szkoły, 

zna hymn państwowy: 

- godnie reprezentuje szkołę, 

d) Poprawnie posługuje się mową ojczystą, nie stosuje wulgaryzmów, 

e) Przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (podczas przerw, imprez 

i uroczystości szkolnych, wycieczek, zawodów sportowych), 

f) Uczeń jest taktowny, koleżeński, prawdomówny, uczciwy i obiektywny, 
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g) Okazuje szacunek swoim koleżankom i kolegom oraz osobom dorosłym; 

4) Ocena poprawna: 

a) Wykonuje wszystkie obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości: 

- uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 

b) Uczestniczy w pracy na rzecz klasy i szkoły. Wie, czym jest mienie szkolne i pozaszkolne 

oraz stara się o nie dbać, 

c) Uczestniczy w uroczystościach oraz imprezach związanych z tradycjami szkoły, 

d) Poprawnie posługuje się mową ojczystą, 

e) Pamięta o zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole, podczas przerw, imprez 

i uroczystości szkolnych, wycieczek, zawodów sportowych, 

f) Uczeń stara się być taktowny, koleżeński, prawdomówny i uczciwy, 

g) Zna zasady okazywana szacunku innym osobom i stara się stosować do tych zasad; 

5) Ocena nieodpowiednia: 

a) Nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości w nauce: 

- często jest nieprzygotowany do lekcji, 

- z nieuzasadnionych powodów spóźnia się i opuszcza lekcje, 

- ma trudności z właściwym zachowaniem się na lekcji, 

b) Nie dba o mienie szkolne i pozaszkolne, 

c) Nie dba i są mu obojętne tradycje i honor szkoły, 

d) Nie dba o kulturę języka ojczystego, 

e) Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, przez co naraża na niebezpieczeństwo siebie i 

innych, 

f) Zdarzają się kłamstwa i oszustwa, 

g) Ma trudności z przestrzeganiem zasad współżycia społecznego w szkole i poza nią, 

h) Często nie okazuje szacunku koleżankom, kolegom, osobom dorosłym; 

6) Ocena naganna: 

a) Przejawia negatywny stosunek do obowiązków szkolnych: 

- zupełnie nie jest zainteresowany nauką, 

-przeszkadza w prowadzeniu lekcji, dezorganizuje pracę, 

-umyślnie spóźnia się i opuszcza lekcje (wagary), 

b) Wyraźnie nie przestrzega zasad współżycia społeczności szkolnej: 

- dewastuje i niszczy mienie szkolne i społeczne, 

- jest złośliwy, agresywny i celowo doprowadza do konfliktów, 

c) Lekceważy tradycje i honor szkoły, 

d) Jest wulgarny, wykazuje brak troski o kulturę języka ojczystego, 

e) Złośliwie, z premedytacją nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, zagraża sobie i innym, 

f) Jest niekoleżeński, cyniczny, kłamie, oszukuje, nie potrafi przyznać się do błędu, zrzuca 

winę na innych, przywłaszcza cudze mienie, 

g) Nie okazuje szacunku koleżankom, kolegom, osobom dorosłym, zachowuje się wobec nich 

lekceważąco. 

5. Ocenianie zachowania uczniów w czasie kształcenia na odległość może polegać na 

podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności 
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szkoły, a także zachowanie ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza jego 

systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki.  

6. Przy ocenianiu zachowania można wziąć również pod uwagę kulturę korespondencji, którą 

odznacza się uczeń - tj. sposób w jaki formułuje wiadomości za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do nauczycieli (np. z zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych).  

7. W trakcie kształcenia na odległość z wykorzystaniem np. wideokonferencji można wziąć 

pod uwagę zachowanie ucznia w trakcie prowadzenia przez nauczyciela lekcji m.in. czy 

przeszkadza nauczycielowi oraz innym uczniom w trakcie wypowiedzi. 

8.  – 13. (uchylony). 

 

§ 9ka 

 

1. Na 10 dni przed terminem klasyfikacji rocznej uczniowie oraz rodzice są poinformowani 

o proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych z zachowania za pośrednictwem  

e-dziennika. 

2.  O proponowanej ocenie nagannej rodzice są informowani pisemnie na 30 dni przed radą 

klasyfikacyjną.  

3. Wychowawca klasy ma prawo do zmiany oceny z zachowania na śródrocznym / rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniu RP.  W razie wątpliwości przedstawia sprawę na 

klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej według następującej procedury: 

1) wychowawca klasy przedstawia wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania 

w sprawie zmiany oceny z zachowania; 

2) przedstawia argumenty zawarte we wniosku; 

3) poddaje analizie członkom Rady Pedagogicznej do głosowania; 

4) ustalenie wyników zwykłą większością głosów; 

5) poinformowanie ucznia, rodziców o podjętej decyzji za pośrednictwem e-dziennika 

następnego dnia po radzie klasyfikacyjnej. 

4.  Śródroczna/roczna ocena z zachowania ustalona w tym trybie może być niższa lub wyższa 

od przewidywanej. 

 

§ 9l 

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować (na piśmie) do wychowawcy klasy 

o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od poinformowania 

o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania. 

2. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku zaistnienia nowych 

okoliczności, np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, jego osiągnięciach itp. 

3. Wychowawca po rozpatrzeniu wniosku (zbadaniu spełniania kryteriów), odrzuca go bądź 

przekazuje go do Dyrektora. 

4. Wychowawca klasy w porozumieniu z Dyrektorem szkoły ponownie analizuje warunki 

spełnienia przez ucznia kryteriów zawartych w wewnątrzszkolnym ocenianiu i ustala 

ostateczną ocenę. 
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5. (uchylony) 

 

§ 9m 

(uchylony) 

 

§ 9n 

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,  

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w 

terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która: 

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

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania. 

3. (uchylony) 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania winno odbyć się: 

1) zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów 

kończących szkołę podstawową; 

2) na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać świadectwa 

promocyjne. 

5. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 uzgadnia się z rodzicami i uczniem. 

6. Termin, o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. 

7. W skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

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

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel - jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
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oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. 

Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,  

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia  

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjna zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

 

§ 9o 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie 

otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej. 

2. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej. 

3. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie szóstej wyższe od oceny 

niedostatecznej. 
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4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

4a. Ustalając ocenę klasyfikacyjną nauczyciel zobowiązany jest brać pod uwagę frekwencję 

ucznia od początku roku szkolnego. W trakcie kształcenia na odległość nauczyciel 

zobowiązany jest wziąć pod uwagę także możliwości ucznia w zakresie korzystania ze 

sprzętu elektronicznego, sytuację domową i rodzinna itd. 

5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu 

nieklasyfikowaniem. 

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

7. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: realizujący, na podstawie odrębnych 

przepisów, indywidualny program lub tok nauki; spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, 

plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala 

się dla niego oceny zachowania. 

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, informatyki, techniki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie 

pisemnej i ustnej komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

13. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. 

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

15. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja, w skład 

której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 

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

przeprowadzany ten egzamin. 

16. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 

17. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub 
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obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń 

może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin klasyfikacyjny; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo 

„nieklasyfikowana”. 

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku 

egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 9p 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. (uchylony) 

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

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

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału  

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
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W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego  

w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału 

klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy. 

11. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć  

z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod 

warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 

 

§ 9q 

Egzamin ósmoklasisty 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza,  

w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

4) (uchylony). 

3a. (uchylono). 

4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
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intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do 

egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 

uczniem. 

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek 

dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu  

z rodzicami ucznia. 

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

 

§ 9r 

Promowanie 

 

1. Uczeń oddziału klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału 

klasy programowo wyższej. 

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 

wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna 

możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I-III. Decyzja 

rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 

szkolnym lub stanem zdrowia ucznia. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I-II do oddziału klasy programowo wyższej 

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

w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch 

klas. 

4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy 

następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  
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z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej  

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 

promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych  

co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio  

po ocenie zachowania. 

10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału 

klasy. 

11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie 

szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę 

(religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

12. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się 

obie uzyskane oceny z tych zajęć. 

13. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjne. 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

14. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

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

15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do 

średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

16. (uchylony) 

17. (uchylony) 

 


