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WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY 

OCENIANIA 
 

Dokument został  opracowany  na podstawie: 
1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1943, z późn. zm.2). 
2. Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 roku (DZ.U z dn. 16 sierpnia 2017 r. poz.15340) 
3. Statutu Szkoły Podstawowej w Gniewkówcu 

 
 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

 
§ 1.  

1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania   i    klasyfikowania,    zwane    dalej   WZO  obowiązują 

w Szkole Podstawowej w Gniewkówcu. 
2. Funkcjonowanie WZO w szkole monitorują nauczyciele i wychowawcy  w  trakcie  całego 

roku. 
3. Postanowienia WZO są obowiązkowe dla wszystkich nauczycieli i uczniów. 

 
 
§ 2.  
 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na  rozpoznawaniu  przez 

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

stosunku   do   wymagań    edukacyjnych    wynikających   z    programów    nauczania   oraz   

formułowaniu oceny. 
 

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

 
3. System oceniania zachowania ucznia ma na celu wspierać rozwój jego osobowości, pozwalać  

na uzyskiwanie wiary w  siebie,  być  ukierunkowany  na  zachowanie  pozytywne  oparte  na  

uczciwości    i    tolerancji,     sprzyjać     współpracy     koleżeńskiej     i     przygotować    do  

odpowiedzialnego    aktywnego   życia   w   demokratycznym   społeczeństwie,    

wspomagać  tworzenie poczucia własnej godności i szacunku dla innych oraz 

odpowiedzialności za  swoją przyszłość. 
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§ 3.  

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1. Pomóc    uczniowi    w     rozpoznawaniu   uzdolnień,  wyborze    wartości    pożądanych      

społecznie.  
2. Stymulowanie jego rozwoju edukacyjnego; 
3. Motywowanie do dalszej pracy; 
4. Pomóc uczniowi w uczeniu się i wskazywaniu sposobu przezwyciężania trudności. 
5. Poinformowanie  ucznia   o  poziomie   jego   osiągnięć   edukacyjnych   i   postępach  w tym 

zakresie; 
6. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i  nauczycielom  informacji  o  postępach,    

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
7. Umożliwienie       nauczycielom       doskonalenia       organizacji      i      metod      pracy     

dydaktyczno- wychowawczej. 
 

§ 4.  
1. Edukacja w szkole podstawowej podzielona jest na dwa etapy: 

1.1. I etap edukacyjny obejmuje kształcenie zintegrowane w klasach 1-3.  Zajęcia  prowadzi   
nauczyciel (nauczyciele) według ustalonego przez siebie  planu, zgodnego  z  
programem nauczania dostosowując czas zajęć i  przerw do aktywności uczniów.  

1.2. I etap edukacyjny  obejmuje klasy 4-8. 
2. Programy nauczania zatwierdzone przez MEN wybierają nauczyciele, a  zatwierdza  je  Rada  

Pedagogiczna. 
3. Podstawową dokumentacją oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku lekcyjnym. 

                                                             
ROZDZIAŁ II 

OCENIANIE UCZNIÓW W I i II ETAPIE EDUKACYJNYM 

 
§ 5.  

 
1. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w I etapie edukacyjnym: 
a) W  klasach 1-3  ocena osiągnięć i zachowań  uczniów jest oceną  opisową. Ocena ta jest 

oparta  na  podstawie  obserwacji  i  postępów  dziecka  w  ciągu  roku  szkolnego - jego     
predyspozycji i konstrukcji psychicznej. 

b) Uczniom  klas  I- III   dopuszcza   się   wprowadzenie   ocen  cząstkowych,  zgodnych  z    

WZO 
 

§ 6. 
 

1. Uczeń klasy 1-3 szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 
 

2. Ucznia klasy 1-3 szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie  tylko 
w wyjątkowych  przypadkach,  uzasadnionych  opinią  wydaną  przez  lekarza  lub 

publiczną   poradnię   psychologiczno - pedagogiczną   albo   inną   publiczną poradnię 

specjalistyczną  lub  w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. 
 

§ 7.  
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Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w II etapie edukacyjnym (kl. 4-8) obejmuje: 
1. Formułowanie   przez  nauczycieli  wymagań    edukacyjnych ( Przedmiotowe Zasady  

Oceniania z poszczególnych przedmiotów)  oraz   informowanie  o  nich  uczniów i ich 
rodziców (prawnych opiekunów) do 30 września.   

2. Bieżące  ocenianie i  śródroczne  klasyfikowanie  według  skali  i  w  formach przyjętych   w   

naszej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych.  
3. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.  
4. Ustalanie  ocen  klasyfikacyjnych   na   koniec  roku  szkolnego  (semestru)  i  warunki  ich  

poprawiania. 
 
 

§ 8.  
 

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne, śródroczne i końcoworoczne ustala się wg skali: 
1.1. stopień celujący (6)  skrót: cel 

1.2. stopień bardzo dobry (5)  skrót: bdb 
1.3. stopień dobry (4) skrót: db 

1.4. stopień dostateczny (3)  skrót: dst 
1.5. stopień dopuszczający (2) skrót: dop 

1.6. stopień niedostateczny (1) skrót: ndst 
2. Przy ustalaniu ocen bieżących i śródrocznych dopuszcza się stosowanie znaków „+”  i   „-„      

z  wyłączeniem  stopnia  celującego  i niedostatecznego.  Znaków  tych  jednak  nie  należy   

nadużywać.  Znak  „+”  oznacza,  że  uczeń przekroczył wymagania na ocenę przewidzianą    

skalą  (poza  stopniem  niedostatecznym  i  celującym),  ale nie osiągnął progu wymagań na  

ocenę wyższą. Znak „-„ oznacza, że uczeń minimalnie nie spełnił progu wymagań na oceny 

od 2 do 5. 
3. Wymagania  na  oceny  śródroczne  ( podsumowujące  wyniki  nauczania  za  I  semestr)   i  

końcoworoczne (klasyfikacyjne) są następujące: 

 
3.1. Stopień   celujący   otrzymuje    uczeń, który samodzielnie i twórczo   rozwija własne 

uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub stosuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania 

wykraczające poza program nauczania tej klasy, ma znaczące osiągnięcia w konkursach 

przedmiotowych i olimpiadach. 

3.2. Stopień  bardzo   dobry   otrzymuje   uczeń,   który:   opanował   pełny   zakres   

wiedzy   
i  umiejętności określony programem nauczania w danej  klasie  oraz  sprawnie  
posługuje  się     zdobytymi wiadomościami,  rozwiązuje  samodzielnie  problemy  

teoretyczne  i  praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

3.3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: nie opanował  w   pełni   wiadomości   

określonych programem  nauczania w  danej klasie, ale opanował je  na poziomie 

wymagań zawartych w  kryteriach  oceniania  z  danego przedmiotu oraz poprawnie 
stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

i praktyczne. 
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3.4. Stopień   dostateczny   otrzymuje  uczeń,  który:  opanował   podstawowe   wiadomości   

i umiejętności   określone    programem    nauczania   w    danej   klasie    na    poziomie    
nie  przekraczającym wymagań zawartych w  kryteriach   oceniania  z  danego  

przedmiotu  oraz rozwiązuje  (wykonuje)   typowe   zadania  teoretyczne  lub  

praktyczne  o  średnim  stopniu trudności. 

3.5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: ma  braki  w  opanowaniu  

podstawowych wiadomości i umiejętności dla danego przedmiotu, ale braki te nie 

przekreślają  możliwości  uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z  danego  
przedmiotu w  ciągu  dalszej  nauki oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i 
praktyczne typowe, o niewielkim stopniu   trudności. 

3.6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych 

wiadomości  i umiejętności dla  danego  przedmiotu,  a  braki  w  wiadomościach  

uniemożliwiają  dalsze  zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie 
rozwiązać (wykonać)  zadań  o  niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

4. Ocena semestralna i końcoworoczna wystawiania  jest  na  przykładzie  ocen  cząstkowych,   

nie  jest  jednak  ich  średnią  arytmetyczną,  decydujący  wpływ  na   ocenę ma nauczyciel     

uczący danego przedmiotu. Nie może być niższa niż średnia arytmetyczna, a wyższa tylko o 

jeden stopień.  
5. Oceny  końcoworoczne  i  po  semestrze  wpisuje  się  do  dziennika  pełnym   brzmieniem,   

zgodnie z  § 11. punktem 3. 
6. Ustala się minimalną ilość ocen bieżących, jakie uczeń musi zyskać z danego przedmiotu w 

jednym okresie. Ilość ocen bieżących jest uzależniona od tygodniowej ilości godzin 

przeznaczonych na realizację przedmiotu dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 
tygodniowym: 
6.1. jedna godzina tygodniowo – minimum 3 oceny, 

6.2. dwie godziny tygodniowo – minimum 5 ocen, 
6.3. trzy godziny i więcej  tygodniowo – minimum 8 ocen, 

 

§ 9.  
 

1. Kontrola      osiągnięć    ma     pełnić    funkcję      motywacyjną,     wyrabiać     u     ucznia     

poczucie obowiązkowości, nakłaniać do systematycznej pracy,  wdrażać  do  samokontroli         

przez    uczenie    świadomego    i    krytycznego    stosunku     do     własnej    pracy.   Dla  

nauczyciela  kontrola jest podstawą diagnozy i wystawiania oceny. 

2. Dla   pełnego   obrazu    postępów     ucznia     w    zakresie    wiadomości   i   umiejętności   

należy stosować  różnorodne formy kontroli osiągnięć, zależnie od specyfiki przedmiotu.   

2.1. Ocenie podlegają: 
2.1.1. odpowiedzi na pytania w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał i w czasie 

lekcji  
2.1.2. powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalenie i jednocześnie na 

kontrolę, 
2.1.3. wykonywanie poleceń – ustnie bądź pisemnie na tablicy lub w zeszycie 

przedmiotowym   
2.1.4. prace  klasowe   

2.1.5. wypracowania,  dyktanda,  zadania, „kartkówki”, sprawdziany,  
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2.1.6. pisemne       standaryzowane testy osiągnięć uczniów, 

2.1.7. samodzielne  notatki  z  lekcji i pisemne  prace  domowe  w  zeszytach  
przedmiotowych         lub  w innej formie (np. referaty), 

2.1.8. estetyka i rzeczowość zeszytów przedmiotowych, 
2.1.9. praktyczne umiejętności, 

2.1.10. wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków, 
2.1.11. udział w konkursach, zawodach itp., 

2.1.12. praca na lekcji – aktywność, 
2.1.13. przygotowanie do zajęć, 

2.1.14. wytwory pracy uczniów, 
2.1.15. prace nadobowiązkowe. 

2.2. Nie  wyklucza  się  możliwości  wprowadzenia   innych  form   oceniania  (niż   te   

podane    w punkcie 2 § 8.) zaproponowanych przez poszczególnych nauczycieli. 

 
§ 10.  

 
1. Określa się następujące zasady oceniania bieżącego: 

1.1. W okresie   pierwszych  dwóch tygodni   pobytu  w  szkole  uczniów   klas   czwartych  i         
nowo    przybyłych    do    klas    programowo    wyższych,    w    ramach    oswajania    
z   obowiązującym modelem oceniania, nauczyciele przedmiotowcy poddają  ich 
sprawdzaniu osiągnięć, odnotowując  w dzienniku tylko oceny zaakceptowane przez 

ucznia. 
1.2. Z każdego przedmiotu dopuszcza się sytuację, w której uczeń może się nie przygotować, 

zgłaszając  ten  fakt  przed  lekcją   nauczycielowi  i  nie  ponosi  z  tego  tytułu  żadnych 

konsekwencji.  Wykorzystanie   przez  ucznia  tej   możliwości  zostanie  odnotowane  w 

dzienniku    lekcyjnym   poprzez   wpis.  Ilość   nieprzygotowań   w   semestrze     ustala 
nauczyciel  przedmiotu  na  początku  roku  szkolnego,  w zależności  od  liczby   godzin        
danych   zajęć   w   tygodniu;   przekroczenie   limitu     nieprzygotowania    się    ucznia          

może  spowodować wpisanie oceny niedostatecznej. 
1.3. Za  rozwój  języka  w mowie i na piśmie  (w  tym  za  zasób  pojęć,  ortografię i  

estetykę      zapisu)   odpowiedzialni   są   wszyscy   nauczyciele   niezależnie   od   

reprezentowanej   specjalności. Jest to zgodne z podstawą programową nauczania 

ogólnego. Jednakże, poza językiem polskim, popełniane błędy ortograficzne nie mają     

wpływu na ocenę pracy pisemnej. 
1.4.Osiągnięcia  uczniów sprawdza  się  w  różnoraki  sposób,  zależnie od  specyfiki danego            

przedmiotu i uwzględniając wszelkie  rodzaje aktywności ucznia. 
1.5. Za  niewłaściwe  i  nieuczciwe  uznaje  się  tzw. „ściąganie”  w czasie pisemnej kontroli      

osiągnięć.    W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nauczyciel ma prawo wstawić ocenę        

niedostateczną. 
1.6. W ciągu tygodnia klasa może mieć maksymalnie trzy sprawdziany, prace klasowe 

(przewidziane na co najmniej jedną godzinę lekcyjną) 
Kartkówki mogą być przeprowadzane na każdej lekcji, bez zapowiedzi i obejmować 

materiał z trzech ostatnich lekcji.  
 

1.7. Ocena   osiągnięć   uczniów,   obejmująca  większą  partię  materiału (dział, zagadnienia          

programowe   opracowywane   w   ciągu   dłuższego   czasu), musi być zapowiedziana z         

tygodniowym wyprzedzeniem. 
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1.8. Dopuszczalne jest przeprowadzenie pomiaru osiągnięć  uczniów obejmującego  większy          

zakres materiału, nie później jednak niż na dwa  tygodnie przed końcem semestru. 
1.9. Kartkówki mogą obejmować wiadomości z nie więcej, niż  trzech ostatnich lekcji; 
1.10. Nauczyciel zobowiązany jest do oddawania prac zgodnie z terminami: 
1.11. kartkówki- w ciągu dwóch kolejnych lekcji  

W przypadku absencji nauczyciela, termin zwrotu ocenionych prac jest proporcjonalnie 
wydłużony 

1.12. sprawdziany, prace klasowe- w ciągu 14 dni 
W przypadku absencji nauczyciela, termin zwrotu ocenionych prac jest proporcjonalnie 
wydłużony 
 

1.13. Przy ocenie prac pisemnych obowiązuje następujące kryterium:  
ocena celująca - 96-100% 
ocena bardzo dobra 85% - 95%  
ocena dobra 71% - 84%  
ocena dostateczna 51% - 70% 
ocena dopuszczająca 31% - 50%  
ocena niedostateczna poniżej 30% 
 

1.14. W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające zarówno ze 

specyfiki  przedmiotu, indywidualnych koncepcji dydaktycznych nauczyciela, jak i 
potrzeb danego działu, pod warunkiem przestrzegania ogólnych przepisów 

rozporządzenia. 
1.15. Każdej obowiązkowej formie oceniania przedmiotowego  powinna  odpowiadać  jedna 

ocena w dzienniku. W przypadku niepoddania się przez ucznia  danej  formie  oceniania, 
pozostaje oznaczone puste miejsce w odnośnej rubryce, a uczeń ma obowiązek  nadrobić 

zaległości w trybie i w czasie określonym przez  nauczyciela  w trakcie  zajęć  szkolnych 

lub po ich zakończeniu. 
1.16. W przypadku nie uczestniczenia w którejś z obowiązujących procedur oceniania, bez    
1.17. względu  na przyczyny,  uczeń  ma obowiązek  poddania  się  tej  formie sprawdzianu    
1.18. osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela. 
1.19. Brak  zaliczenia którejkolwiek  formy  oceniania   może   być   równoznaczny z oceną 

niedostateczną. 
1.20. Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić, przy czym ocena ze sprawdzianu i jego  

poprawy jest wpisana do dziennika; termin poprawy ustala uczeń z nauczycielem; 
1.21. Prace pisemne nauczyciel zachowuje do wglądu uczniów i rodziców przez rok szkolny. 
1.22. Nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu odnotowuje ten fakt w dzienniku   

odpowiednim wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym , o ile nie zaplanowano już w 

danym tygodniu 3 sprawdzianów. 
1.23. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu pracy klasowej itp. termin         

należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe 

wyprzedzenie). Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację za 

poszczególne zadania i kryteria wymagane do otrzymania określonej oceny. Na końcu 

semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego). 
1.24. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i 

zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 

przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 
oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej.   
1.25. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
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wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza specjalistę, na czas 
określony w tej opinii. 
 

1.26. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 
ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

1.27. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa  uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny 
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

1.28. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 
specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż 
po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej.  
1.29. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne (m.in. metody, formy 

pracy oraz zasady oceniania) do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1.29.1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 
terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy; 

1.29.2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 
tego orzeczenia; 

1.29.3. 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; 
1.29.4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest 

objęty  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy;  

1.29.5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego 

– na podstawie tej opinii.  
1.30. Na   podstawie  opinii  publicznej   poradni   psychologiczno-pedagogicznej  lub  innej   

publicznej poradni  specjalistycznej  oraz  na  pisemny  wniosek  rodziców  (prawnych 
opiekunów),  dyrektor szkoły zwalnia  ucznia z wadą słuchu  z  nauki  drugiego  języka  

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

szkoły.  
1.31. 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. 
1.32. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt 24 , 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.  
1.33. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”, „zwolniona”.  
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§ 11.  
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego  informują uczniów  oraz  ich  rodziców  

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez  

siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów – 
zapoznają ich z PZO. 

2. Oceny   są   jawne   zarówno   dla   ucznia,   jak   i  jego  rodziców  (prawnych opiekunów).  
Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)  
otrzymują do wglądu na warunkach określonych przez nauczycieli. 

 
 
3. Rodzice na bieżąco informowani są o osiągnięciach i zachowaniu ucznia: 

3.1. na zebraniach (wywiadówkach); 
3.2. poprzez wpisy do zeszytów przedmiotowych; 
3.3. w trakcie indywidualnych rozmów w razie potrzeby; 
3.4. poprzez pisemne zawiadomienie o  ocenach niedostatecznych; 

4. Jeśli uczniowi grozi ocena niedostateczna, nauczyciel powinien go o tym powiadomić co   

najmniej na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego. Dodatkowo, wychowawca ucznia     
powinien w tym samym terminie powiadomić pisemnie rodziców ucznia 

 

 
ROZDZIAŁ III 

KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW 
 

 
§ 12.  

1. Klasyfikowanie  uczniów   przeprowadza   się   w   szkole   na   zasadach   określonych   w 

Rozporządzeniu MEN  z dnia 3 sierpnia ( Dz.U z 16 sierpnia 2017 r. poz 1534)  
2. Dokładny    termin    śródrocznego    i    rocznego    posiedzenia    klasyfikacyjnego   Rady     

Pedagogicznej ustala dyrektor w porozumieniu z RP 
 

§ 13.  
 
1. Uczeń  może  być  nieklasyfikowany  z  powodu  nieobecności  na  zajęciach edukacyjnych   

przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
2. Uczeń nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych może zdawać  

egzamin klasyfikacyjny, jeżeli powodem nieklasyfikowania jest usprawiedliwiona  
nieobecność w szkole. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki lub  

spełniający obowiązek szkolny bądź obowiązek nauki poza szkołą. 
4. Pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składa do dyrektora szkoły  

uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie). 
5. Termin egzaminu w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami oraz nauczycielem przedmiotu 

wyznacza dyrektor szkoły, jednak nie później niż w przedostatnim dniu semestru lub roku 
szkolnego. 

6. W ciągu jednego dnia uczeń może być egzaminowany z jednego przedmiotu.  
7. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 

7.1. dyrektor- przewodniczący 
7.2. nauczyciel uczący – egzaminator 
7.3. nauczyciel przedmiotu pokrewnego - członek komisji. 
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§ 14.  
 

1. Egzamin   składa   się   z   części   pisemnej  i   ustnej  z  wyjątkiem  przedmiotów  sztuka,  

informatyka,  wychowanie  fizyczne,  z  których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych. 
2. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator w porozumieniu z przewodniczącym komisji. 

 
3. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

3.1. skład komisji 
3.2. termin egzaminu 
3.3. pytania egzaminacyjne 
3.4. wynik egzaminu 
3.5. ustalony przez komisję stopień 

4. Do   protokołu   dołącza   się   pisemne   odpowiedzi   ucznia   oraz   zwięzłą   informację   o 

odpowiedziach ustnych. 
 

 
§ 15.  

 
Dla ucznia, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu   
 w wyznaczonym terminie, może być wyznaczony termin nowy. 

 

 
§ 16.  

 
1. Uczeń   ma   prawo  do  składania    egzaminu    sprawdzającego,   jeżeli    ustalona   przez 

nauczyciela   ocena semestralna i roczna jest jego  zdaniem  lub  zdaniem  jego  rodziców  
zaniżona. 

2. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi z niedostatecznymi ocenami 

semestralnymi (rocznymi) z trzech lub więcej przedmiotów nauczania. 
3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na  prośbę  ucznia, jego  rodziców, zgłoszoną  do  

dyrektora szkoły przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 
4. Egzamin sprawdzający powinien być  przeprowadzony  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu 

zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. 
5. Dla przeprowadzenia egzaminu  sprawdzającego, dyrektor  szkoły  powołuje  trzyosobową 

komisję w następującym składzie: 
5.1. dyrektor szkoły (przewodniczący) 

5.2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminujący) 
5.3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia (członek komisji) 

6. Nauczyciel  przedmiotu,   z    którego przeprowadza  się   egzamin   sprawdzający,   może   

być zwolniony na swoją prośbę z udziału w pracy  komisji  egzaminacyjnej. Wówczas,  a  
także  w  innych  uzasadnionych  przypadkach,  na egzaminatora  można powołać innego  

nauczyciela  tego przedmiotu z tej lub innej szkoły. 
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7. Na  podstawie  wyników  przeprowadzonego  egzaminu  sprawdzającego  komisja  ustala 

ocenę  ucznia z danego przedmiotu. 
8. Egzamin   klasyfikacyjny   przeprowadza   się   w   formie  pisemnej  i  ustnej  z wyjątkiem 

przedmiotów: sztuka, informatyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin ma formę  

ćwiczeń praktycznych. 

9. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący 

komisji. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się 

dany uczeń. 
 

10. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 
10.1. skład komisji 

10.2. termin egzaminu 
10.3. pytania egzaminacyjne 

10.4. wynik egzaminu 
10.5. ustalony przez komisje stopień 

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

odpowiedziach ustnych. 

12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz     

ocenę ustaloną w jego wyniku. 

 
ROZDZIAŁ IV 

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO 
§ 17.  

1. Uczeń,  który  w  wyniku   końcoworocznej   klasyfikacji  uzyskał   ocenę   niedostateczną  z  

jednych  zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Rada    Pedagogiczna    w    wyjątkowych     przypadkach     może     wyrazić    zgodę    na  

egzamin  poprawkowy  z  dwóch  zajęć  edukacyjnych (z   wyjątkiem  klasy   programowo   

najwyższej).          

3. Termin egzaminu poprawkowego  wyznacza  dyrektor  szkoły  w  ostatnim  tygodniu  ferii  
letnich. 

4. W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów rodzice dziecka. 
5. Nauczyciel  przedmiotu,  z  którego  przeprowadza  się  egzamin  poprawkowy,  może  być 

zwolniony  na  swoją  prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w    

innych   uzasadnionych   przypadkach ,   na   egzaminatora   można   powołać   innego 
nauczyciela tego przedmiotu z innej szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VII 
WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
§ 18.  
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1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy ósmej uzyskał oceny klasyfikacyjne  wyższe 

od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do sprawdzianu. 
2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co 
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

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

ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z 
tych zajęć. 

4. Uczeń, o którym mowa na koniec klasy VIII przystępuje do egzaminu. Egzamin ósmoklasisty 

jest przeprowadzany na mocy art. 44z ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty. 
5. Wyniki egzaminu odnotowuje się w arkuszu ucznia. Wynik nie ma wpływu na ukończenie 

szkoły, ale przystąpienie do niego jest obowiązkowe. 
 
 

ROZDZIAŁ VIII 

ŚWIADECTWO Z WYRÓŻNIENIEM 
 

§ 19.  
 
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co 

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

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć.  
3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której 

mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych 

uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę 

tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.  
4. Uczeń, o którym mowa w art. 16 ust. 11 ustawy, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

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

ROZDZIAŁ IX 
WEWNATRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA –NAUCZANIE ZDALNE 

 
§ 20 

1. Zasady oceniania w przypadku nauczania zdalnego zostaną określone odpowiednimi 

zarządzeniami. 

 
 

                                                                                       Data ostatniej zmiany 03 marca 2022 r  
 


