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Podstawa prawna: 

 
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 22 ust. 2 pkt 4 (Dz. U. z 2004r., 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 
 
- Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  30 kwietnia  2007  r.  w  sprawie  

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

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 
562, z późniejszymi zmianami). 



WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 
Szkoły Podstawowej nr 2  im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 

 

§1 
 

Ocenianie w Szkole dotyczy rozpoznania przez nauczycieli poziomu i postępów  

w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z programów nauczania i formułowania oceny. 
 

§2 
 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie,  
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,  
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,  
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 
 

§3 
 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),  
b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych  

w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,  
c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania. 
 

§4 
 

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców (prawnych 
opiekunów) o:  
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

b) sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  
c) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 
rodziców (prawnych opiekunów) o:  
a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  
b) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania,  
c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

 

§5 
 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  
2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne opatrzone komentarzem nauczyciela, uczeń i jego 

rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez 
nauczycieli poszczególnych przedmiotów.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 
semestralną lub końcoworoczną uzasadnia ją w sposób, w jaki został złożony wniosek – 

w formie pisemnej lub ustnej. 
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§6 
 

Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zwalnia ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii  

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 
lekarza, na czas określony w tej opinii.  
1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych  

i informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej, lub rocznej semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".  

2. Na podstawie pisemnej deklaracji rodziców dotyczącej zwolnienia z lekcji wychowania  
fizycznego popartej orzeczeniem lekarskim, decyzją dyrektora uczeń nie uczestniczy  

w lekcji i nie wpisuje się nieobecności z tych zajęć, o ile zwolnienie dotyczy całego 
semestru lub roku szkolnego. Jeżeli zwolnienie dotyczy krótszego czasu, uczeń musi być 

obecny na lekcji.  
3. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca  
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,  

z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera z nauki drugiego języka obcego.  
4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia.  

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo 
„zwolniona". 

 
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. 
 

  §7   

Zasady   klasyfikowania, oceniania   i promowania   uczniów opracowano zgodnie 

z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.   

Klasyfikowanie  uczniów przeprowadzone jest  dwukrotnie  w ciągu  roku szkolnego 

w terminach:     

a) I semestr - w styczniu, 

b) II semestr - w czerwcu. 

1. Klasyfikowanie roczne (semestralne) polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym   
roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  
i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali oraz oceny z zachowania:  
a) w klasach I-III 

- ocena opisowa śródroczna i roczna, 

- z religii oceny bieżące, śródroczne i roczne wyrażone cyfrowo w skali 1-6,  
b) w klasach IV – VI oceny klasyfikacyjne roczne (semestralne) ustala się w stopniach 

według następującej skali:  
- 6 - celujący (cel), 

- 5 - bardzo dobry (bdb),  
- 4- dobry (db), 

- 3 - dostateczny (dst), 

- 2 - dopuszczający (dp), 

- 1 - niedostateczny (ndst). 
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c) semestralną i roczną ocenę zachowania ustala się wg następującej skali: 

- wzorowe 

- bardzo dobre 

- dobre 

- poprawne 

- nieodpowiednie 

- naganne  
2. Przed rocznym (semestralnym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni 

nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w terminie 10 dni przed terminem 
posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.  

3. Nauczyciele przedmiotu wpisują oceny do e – dziennika i informują o nich uczniów.  
4. W przypadku proponowanej oceny niedostatecznej wychowawca klasy informuje 

rodziców (prawnych opiekunów) pisemnie na miesiąc przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

5. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna klasyfikacyjna roczna (semestralna) 
może być zmieniona w wyniku egzaminu weryfikacyjnego lub poprawkowego.  

6. 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.  
7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

a ocenę z zachowania wychowawca klasy.  
8. Ocena z zachowania powinna uwzględnić w szczególności: 

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

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

Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 
 
9. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu 
ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.  

10. Uczeń, któremu w Szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, nie otrzymuje promocji dla klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 
programowo najwyższej nie kończy Szkoły.  

11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w II semestrze, 

Szkoła stwarza w miarę możliwości uczniowi szansę uzupełnienia braków.  
12. Uczeń może być nieklasyfikowany 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 roku szkolnym.  

13. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

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

14. Na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) uczeń 

nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny.  

15. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równie ż uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki 
poza Szkołą. 
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16. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgodniony z uczniem i jego rodzicem (prawnym 
opiekunem) powinien być podany uczniowi lub rodzicowi (prawnemu opiekunowi),  

w formie pisemnej przez Dyrektora Szkoły.  
17. Egzamin klasyfikacyjny powinien być przeprowadzony nie później niż na 2 tygodnie 

przed semestralnym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  
18. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocen ę niedostateczną z jednych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.  
19. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, za wyjątkiem egzaminu  

z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz 

wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.  
20. Termin egzaminu poprawkowego ustala Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich.  
21. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora 

Szkoły zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.  
22. 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, realizowane w klasie programowo wyższej. 
 
Szczegółowy plan zasad klasyfikowania uczniów oraz tryb i terminy poprawy ocen, w tym 
niedostatecznej, określają załączniki Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 
 

 

§ 8 
 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 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:  

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 tygodni u),  
c) sposoby, metody i narzędzia oceniania są wcześniej uczniowi przedstawione,  
d) oceny semestralnej nie można wystawić z mniej niż 4 ocen cząstkowych. 

 
4. Zasada dokumentowania informacji o uczniu. 

Dokumentacja prowadzona jest przez każdego nauczyciela przedmiotu  

w: 
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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, 

semestralnie 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% dopuszczaj ący (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 
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 równie ż podawane 

podczas indywidualnych konsultacji, zebrań śródokresowych i semestralnych. 

 
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, je 
żeli 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. 
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b) W przypadku nieobecności uczeń zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich form 
pisemnych w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu nie dłuższym niż 2 

tygodnie.  
c) Ocena niedostateczna wpisywana jest do e-Dziennika, ocenę z poprawy wpisuje się 

obok.  
d) Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  
e) 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.  
f) Uczniowie otrzymują poprawione prace do wglądu, przechowuje je nauczyciel przez 

okres 1 roku udostępniając je do wglądu zainteresowanym rodzicom.  
g) W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie +; –  
h) Przy wystawianiu ocen semestralnych 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.  

i) Jeżeli uczeń lub jego rodzice uważają, że ustalona przez nauczyciela roczna lub 

semestralna 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.  
j) Na wniosek ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) egzamin sprawdzający odbywa 

się w dniach bezpośrednio poprzedzających termin klasyfikacyjnego posiedzenia 
Rady Pedagogicznej, po podaniu ocen proponowanych semestralnych lub rocznych.  

k) Wniosek o egzamin sprawdzający składa się w terminie do 3 dni po przekazaniu 
informacji o proponowanych ocenach semestralnych lub rocznych.  

l) Termin ustalony zostaje przez dyrektora szkoły, co najmniej na 2 dni przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

m) Dyrektor Szkoły powołuje komisję w skład, której wchodzi: 

- nauczyciel przedmiotu, 

- nauczyciel tego przedmiotu lub pokrewnego, 

- wychowawca, 

- dyrektor  lub jego zastępca 

- stwarza się możliwość obecności rodzica (opiekuna prawnego) w roli obserwatora. 

n) W  przypadku  otrzymania  oceny  niedostatecznej  na  pierwszy  semestr  uczeń  
zobowiązany jest zaliczyć materiał I półrocza do końca marca. Niezaliczenie I 
semestru może stanowić podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej rocznej.  

o) Ocena roczna jest oceną osiągnięć edukacyjnych dziecka uzyskaną w ciągu całego 
roku szkolnego. 

 
§ 9 

 
I. 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 o raz 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. 
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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, 

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 pomoc ą nauczyciela. 
 
II. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów, niezbędne do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ustala ją nauczyciele 
poszczególnych zajęć edukacyjnych w ramach przedmiotowych systemów oceniania. 

 
III. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, 

informatyki, zajęć technicznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek ucznia 
wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

przedmiotów. 
 

 

§ 10 
 

W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania 

umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania 
sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych 

przepisach.  
1. Sprawdzian w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie 

ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Sprawdzian odbywa się 
w dwóch częściach. Część pierwsza trwa 80 minut i obejmuje zadania z języka polskiego 
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oraz matematyki, natomiast część druga trwa 45 minut i dotyczy zadań z języka obcego 
nowożytnego. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.  

2. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do 
sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia.  
4. Opinia, o której mowa w ust. 3, powinna by ć wydana przez poradnię psychologiczno - 

pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym, że: w przypadku uczniów 

przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły 

podstawowej.  
5. Opinię, o której mowa w ust. 3, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacza 

przedkładają Dyrektorowi Szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego,  

w którym jest przeprowadzany sprawdzian.  
6. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, 

wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie 

odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.  
7. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów,  

o których mowa w ust. 3 i 4, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego.  

8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych  

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jedne go z grupy przedmiotów 

objętych sprawdzianem, są zwolnieni ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie 

przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.  
9. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu 

najwyższego wyniku. 
 

 

§11 
 

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW 
 

1. Opinia o zachowaniu ucznia formułowana jest na zakończenie półrocza oraz roku 
szkolnego.  

2. Prawo do wyrażania opinii o zachowaniu ucznia ma wychowawca klasy, każdy inny 
nauczyciel, dyrekcja szkoły, pracownicy szkoły oraz inni uczniowie.  

3. Nauczyciele i wychowawca klasy w e-Dzienniku oraz dzienniczkach uczniowskich 
notują opinie własne i innych osób na temat aktywności uczniów w Szkole i poza nią 
oraz ich zachowań, wpisując odpowiednią liczbę punktów za konkretne zachowania.  

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  uwzględnia w szczególności:  
a. stosunek do obowiązków szkolnych, 
b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  
c. dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d. dbałość o piękno mowy ojczystej,  
e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

f. godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, 

g. okazywanie szacunku innym osobom.  
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5. Uczeń, którego średnia ocen wynosi poniżej 4,0 nie może uzyskać oceny wzorowej 
zachowania. 

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia 
(uwzględnia uwagi i punkty zamieszczone w dzienniku elektronicznym).  

7. Wobec ucznia, który w wyraźny sposób narusza regulamin Szkoły, nauczyciel może 
zastosować zakaz uczestnictwa we wszelkiego rodzaju inicjatywach pozalekcyjnych 
(np. dyskoteka, wycieczka, zajęcia sportowe, kółka zainteresowań itp.).  

8. Nauczyciel, który wystawia pozytywną lub negatywną uwagę, jest zobowiązany 

wpisać ją do dziennika elektronicznego. Powinnością rodziców jest systematyczne 

kontrolowanie e-Dziennika i dzienniczka oraz podpisywanie uwag. 
 

 

§12 
 

TRYB USTALANIA ROCZNYCH OCEN ZACHOWANIA 

 

1. Ocenianie bieżące zachowania każdego ucznia polega na systematycznym wpisywaniu 
uzyskanych punktów do dziennika elektronicznego.  

2. Na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, 

wychowawca ma obowiązek przedstawić uczniom i rodzicom propozycje ocen 

zachowania wynikające ze sumowania - otrzymanych na ten dzień – punktów. Fakt ten 

zapisuje w dzienniczkach uczniowskich. 

3. Roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ustalona będzie według ilości punktów 

posiadanych na dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.  
4. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem:  

a. uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  
z WSO; zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych,  
b. w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona 

niezgodnie z WSO, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę  
klasyfikacyjną zachowania, w drodze głosowania zwykłą większością; w 
przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji.  

5. W skład komisji wchodzą: 

a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze 

– jako przewodniczący, 

b. wychowawca klasy,  
c. wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danej klasie,  
d. pedagog, 

e. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f. przedstawiciel Rady Rodziców.  
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a. skład komisji, 

b. termin posiedzenia komisji, 

c. wynik głosowania, 

d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę zajęć edukacyjnych. 
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9. Roczna ocena z zachowania nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy 
programowo wyższej lub ukończenie Szkoły, z zastrzeżeniem §7 pkt 9 i 10 str.3 i 4.  

10. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.  
11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  
12. 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. 
 

 

§13 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA 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., skutkującej przyznaniem dodatkowych punktów pozytywnych.  
3. Dyrektor szkoły, po rozpatrzeniu wniosku (zbadaniu spełniania kryteriów), odrzuca 

go bądź przekazuje go wychowawcy klasy.  
4. Wychowawca klasy ponownie analizuje warunki spełnienia przez ucznia kryteriów 

zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i ustala ostateczną ocenę.  
5. Roczna ocena zachowania ustalona w tym trybie nie może być niższa od 
przewidywanej. 

 

§14 

 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 

 

1. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 150 pkt, które w zależności od 

prezentowanej postawy w ciągu półrocza może powiększyć lub stracić.  
2. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w kryteriach 

oceny zachowania – zachowania pozytywne.  
3. Uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowanie określone  

w kryteriach zachowania – zachowania negatywne.  
4. Wnioskować o przyznanie pozytywnych lub negatywnych punktów mogą: 

a. uczniowie, 

b. nauczyciele, 

c. inne osoby za pośrednictwem wychowawcy.  
5. Uczeń, który otrzymał więcej niż 15 pkt za zachowanie negatywne (punkty ujemne), 

może otrzymać najwyżej ocenę bardzo dobrą z zachowania. W uzasadnionych 

przypadkach wychowawca może tę ocenę zweryfikować. 
6. Uczeń, który otrzymał więcej niż 40 pkt za zachowanie negatywne (punkty ujemne), 

może otrzymać najwyżej ocenę dobrą z zachowania.  

7. Ocenę zachowania wystawia wychowawca po zsumowaniu przyznanych  punktów.  
Przy ocenie rocznej przyjmujemy ocenę korzystniejszą dla ucznia w sytuacji poprawy 
w II półroczu, natomiast w przypadku pogorszenia za chowania - ocenę mniej 
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korzystną, jeżeli oceny z obu półroczy różnią się o jeden stopień. Jeżeli oceny z obu 
półroczy różnią się o dwa stopnie, to uczeń otrzymuje ocenę średnią.  

7. Jeżeli  oceny z  obu  półroczy  różnią się o  trzy stopnie,  to  uczeń otrzymuje  jedną 

z pośrednich ocen zgodnie z decyzją wychowawcy.  
8. Uczeń ma prawo odwołania się na piśmie w ciągu 7 dni od przyznania punktów do 

wychowawcy klasy, a w przypadku przyznania punktów przez wychowawcę, do 
Dyrektora Szkoły.  

9. Ocenę zachowania ustala się według skali i liczby punktów zdobytych przez ucznia  
w sposób następujący:  

Wzorowe – 200 pkt i więcej 
 

Bardzo dobre – 180 pkt – 199 pkt 
 

Dobre – 150 pkt – 179 pkt 
 

Poprawne – 100 pkt – 149 pkt 
 

Nieodpowiednie – 50 pkt – 99 pkt 
 

Naganne - 49 i mniej. 
 

10. Punktowe zachowanie. 
 

 

10.1. Punkty dodatnie - za zachowanie pozytywne. 
 

Uczeń zdobywa punkty za następujące działania: 
 

A. Udział i osiągnięcia w szkolonych konkursach i zawodach sportowych  

a) udział  

b) wyróżnienie, 2, 3 miejsce  

c) zwycięstwo (1 miejsce)  

B. Udział i osiągnięcia w międzyszkolnych konkursach i zawodach sportowych  

a) etap gminny  

b) etap powiatowy  

c) etap rejonowy  

d) etap wojewódzki  

e) etap ogólnopolski  

C. Czynna działalność w kołach zainteresowań i organizacjach działających 
na terenie szkoły (przyznaje opiekun jeden raz w półroczu) 

 
D. Przygotowanie pod nadzorem nauczyciela działań podnoszących jakość pracy szkoły:  

a) imprez środowiskowych i rekreacyjnych (np. Święto Szkoły, Światowy  

 Dzień Zwierząt, Dzień Dziecka i Sportu, WOŚP, festyn rodzinny, 5 pkt do 20pkt 

 pomoc dla zwierząt, rajd) - każdorazowo  

b) występ na terenie szkoły podczas apelu lub uroczystości szkolnej 10 pkt 

c) występ poza terenem szkoły, np. podczas Dni Szamotuł 15 pkt 

E. Przyniesienie elementów wzbogacających zasoby szkoły 1 do 15 pkt 
( w tym elementów dekoracyjnych np. choinki)  

F. Pełnienie wybieralnej funkcji i właściwe wywiązywanie się ze swoich obowiązków (przydziela 

wychowawca klasy lub opiekun) – samorząd uczniowski i szkolny  

a)  w klasie 5 do15 pkt 

b) w szkole 5 do 20 pkt 

c) reprezentowanie szkoły na zewnątrz w poczcie sztandarowym 10 pkt. 
(każdorazowo)  
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G. Systematyczne i rzetelne wykonywanie prac na rzecz klasy (przydziela wychowawca jeden raz 

w półroczu)  

a) dbanie o kwiaty 3 pkt 

b) wykonywanie dekoracji sali 5 pkt 

c) wykonywanie gazetek 10 pkt 

d) wykonywanie prac porządkowych na terenie szkoły poza godzinami 3 do 10 pkt 
 lekcyjnymi  

H. Udział w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących ludzi, zwierząt, ekologii 
   

a) przyniesienie ubrań, żywności lub karmy dla zwierząt 3 do 10 pkt 

b) przygotowanie ozdób na kiermasz 3 do 10 pkt 

c) zbieranie zakrętek, zużytych baterii i innych 3 do 10 pkt 

I. Systematyczna pomoc koleżeńska (raz w półroczu przydziela wychowawca) 10 pkt 

J. Wywiązywanie się z obowiązków  

a) wysoka frekwencja 95% -100% wszystkie nieobecności 15 pkt 
 usprawiedliwione/ raz na półrocze  
   

b) wzorowe wypełnianie obowiązków uczniowskich /np. punktualność/ 3 do 10 pkt 
 kultura osobista/ obowiązkowość/ przydziela raz w miesiącu  

 wychowawca  

c) szczególna aktywność społeczna 3 do 15 pkt 

d) oddanie znalezionej rzeczy (każdorazowo przydziela wychowawca 3 pkt 

 klasy)  

e) reagowanie na akty wandalizmu (każdorazowo) 2 pkt. 

   

K. Inne zachowania nie objęte w/w punktacją (decyzję podejmuje RP) 
 

 

10.2.Punkty ujemne za zachowania negatywne: 

 

Uczeń traci punkty za następujące działania: 
 

A.  Jeżeli popełnia jeden z poniższych czynów, wówczas traci do 100 pkt.  
    

(na wniosek dyrektora szkoły, po dokładnej analizie w/w problemu) -100 do -30 

a) kradnie  

b) pali papierosy  

c) spożywa alkohol  

d) znęca się nad zwierzętami 
 

 

e) zażywa lub rozprowadza narkotyki lub środki odurzające 
 

 

f) pobije z uszkodzeniem ciała wymagającym pomocy medycznej 
 

 

g) stosowanie środków pirotechnicznych i gazowych 
 

 
  

B.  Udział w bójkach  (każdorazowo) -10 do - 30 pkt 

C.  Wymuszanie korzyści materialnych (każdorazowo) -10 do -50 pkt 

D.  Wulgarne słownictwo, obraźliwe gesty, zaczepki, zastraszanie, plucie oraz - 5 do -15 pkt 

inne formy nękania (każdorazowo)  

E.  Oszustwo (m.in.: podrobienie podpisu, zwolnienia, oceny) (każdorazowo) -10 do -20 pkt 

F.  Celowe niszczenie lub zabór mienia szkoły lub innych osób (konieczność -15 do - 50 pkt 
usunięcia szkody) (każdorazowo)  

G. Zaśmiecanie otoczenia (każdorazowo) -5 do -10 pkt 

H. Nie wykonanie polecenia nauczyciela i/lub niegrzeczne zachowanie wobec -1 do -10 pkt 
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 nauczyciela i innych osób dorosłych  (każdorazowo)  

I. Zachowanie uniemożliwiające prowadzenie zajęć, rozmawianie, -1 do - 10 pkt 
 podpowiadanie, kręcenie w ławce (każdorazowo)  

J. Żucie gumy, jedzenie, picie w czasie lekcji (każdorazowo) -1 do - 5 pkt 

K. Używanie telefonu komórkowego w czasie lekcji i na te renie szkoły -10 do -20 pkt 

 (każdorazowo)  

L.  Nagrywanie dźwięku, robienie zdjęć lub kręcenie filmów i ich -50 pkt 
 rozpowszechnianie (każdorazowo) (zawiadomienie sądu) 

M. Niebezpieczne zachowania w czasie przerw (każdorazowo) -5 do -10 pkt 

N.  Opuszczanie terenu szkoły podczas przerw lub lekcji (każdorazowo) -10 pkt 

O. Nie wywiązywanie się z obowiązków np. nie pełnienie dyżurów klasowych - 1 do -10 pkt 

(każdorazowo)  

P. Bieganie po korytarzach podczas przerw, chowanie przed nauczycielem -5 do - 15 pkt 

dyżurującym, nie ustawianie się po przerwie,  

 R.  Brak dzienniczka (nie częściej niż raz dziennie) -3 pkt 

S. Nieusprawiedliwione nieobecności (za każdą godzinę) -2 pkt 

(przydziela wychowawca)  

T.  Nieusprawiedliwione spóźnienie (przydziela nauczyciel) -2 pkt 

U.  Wagary, ucieczkę z lekcji (każdorazowo) -10 pkt 

V.  Nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących na terenie szkoły -5 do -20 pkt 
 (każdorazowo)  

W. Brak stroju galowego lub noszenie niestosownego stroju (odkryte brzuchy, -5 pkt 
 makijaż, głęboki dekolt, pomalowane paznokcie i inne) (każdorazowo)  
  

X.  Inne zachowania nie objęte w/w punktacją -1 do -100 
  decyzja RP 
 
 

11. Postanowienia końcowe 
 

a. W uzasadnionych przypadkach wychowawca może zweryfikować ocenę zachowania, 
 

b. ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 

 

§15 
 

UWAGI OGÓLNE 
 

1. Rodzice o postępach uczniów będą informowani poprzez: 
 

a. zebrania ogólne, 
 

b. zebrania klasowe, 
 

c. wiadomości z dziennika elektronicznego, 
 

d. bezpośredni kontakt nauczyciela z rodzicami w czasie godzin konsultacyjnych, 
 

e. bezpośredni kontakt telefoniczny, 
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f. informacje w zeszytach przedmiotowych. 
 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest dostępny do wglądu w bibliotece szkolnej 

oraz na stronie internetowej Szkoły. 
 

3. Zmiany systemu oceniania będą dokonywane na podstawie wyników 

ewaluacji przeprowadzonej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 
 

§16 
 
 

1. Przyjmuje się następującą procedurę zatwierdzenia "Wewnątrzszkolnego Systemu 
Oceniania".  
a) Opracowanie propozycji przez Radę Pedagogiczną. 

b) Konsultacja z rodzicami i sformułowanie opinii. 

c) Konsultacja z Samorządem Uczniowskim i wniesienie opinii. 

d) Zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną. 
 
 

§17 
 

 

1. Przewiduje się ewaluację WSO pod koniec pierwszego roku funkcjonowania systemu 
oraz na końcu etapu kształcenia.  
a) Pierwsza ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego zostanie przeprowadzona 

po roku od jego wprowadzenia.  
b) Kolejne ewaluacje będą przeprowadzone po upływie każdego następnego roku,  

a poprawki systematycznie nanoszone do programu.  
c) Podczas ewaluacji uwzględniane będą opinie: uczniów, nauczycieli, rodziców. 

d) Przykładowe sposoby ewaluacji: 

- ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, 

- badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu uczniowskiego,  
- opinie organu prowadzącego szkołę i nadzoru pedagogicznego przekazane ustnie lub 
pisemnie. 
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