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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW 
 

Podstawa prawna: 
1. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów 
i sprawdzianów w szkołach publicznych (DZ. U. Nr 210 z 2004 r. poz. 2138) z późn. zmianami. 

2.   Rozporządzenie MEN z 24 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków       
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  

      egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 218, poz. 1840) 
3.  Rozporządzenie MEN z 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków  

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1154).  

 
CEL I ZAKRES WSO 

 
§ 1 

 
1. WSO reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych oraz sprawdzianu w ostatnim roku 
szkoły podstawowej  

 
§ 2  

 
1. Ocenianie 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 formułowania oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 
2) pomoc uczniowi w jego rozwoju; 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
4) dostarczanie rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w nauce i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 
 

§ 3 
 

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

i ich rodziców (opiekunów), 
2) bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych oraz końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz ustalanie  śródrocznej 
i końcoworocznej oceny z zachowania wg skali określonej w dalszej części WSO, 
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3) ustalenie kryteriów oceniania zachowania, 
4) zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych oraz poprawkowych, 
5) zasady ustalania ocen zachowania uczniów, 
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 

 
§ 4 

 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów): 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
2) sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach  oceniania zachowania, warunkach 
i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
 i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania i o skutkach 
ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

ZASADY USTALANIA OCEN 
 

§ 5 
 
1. Wszystkie oceny ustalone przez nauczycieli i wychowawców są jawne. 
2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne (sprawdziany, klasówki) są udostępniane uczniom i ich 

rodzicom (opiekunom) na zasadach określonych przez poszczególnych nauczycieli. 
3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją 

uzasadnić. 
 

§ 6 
 

1. Nauczyciel jest zobowiązany – na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej PPP lub 
innej publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej – dostosować wymagania edukacyjne, 
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, realizowanego przez siebie programu nauczania do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub trudności uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  
Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 
zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. 
1) Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
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rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 
c) posiadającego opinię PPP lub specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, 
d) nie posiadającego orzeczenia lub opinii, a objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w szkole. 
2. Przy ustalaniu oceny z zajęć technicznych i zajęć artystycznych należy również brać pod uwagę 

wysiłek wkładany prze ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 
zajęć. 

 
§ 7 

 
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania 

fizycznego lub zajęć komputerowych. 
2. Uczeń może być zwolniony z niektórych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego wskazującego, jakich ćwiczeń nie powinien wykonywać. 
3. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, 
oraz na czas określony na czas tej opinii. 

4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych 

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

„zwolniona”, jeżeli okres zwolnienia ucznia z ww. zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć. 

§ 8 
 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu 
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania wg skali określonej w dalszej części 
niniejszego WSO. 

2. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych 
z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego i zachowania 
ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się na koniec pierwszego półrocza, które trwa 
od początku roku szkolnego do ferii zimowych. 

4. Klasyfikowanie końcoworoczne uczniów przeprowadza się na koniec drugiego półrocza, które trwa 
od zakończenia ferii zimowych do wakacji letnich. 

5. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej – opisowej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania. Ocenę opisową 
ustala nauczyciel prowadzący zajęcia zintegrowane w porozumieniu z nauczycielami 
prowadzącymi inne zajęcia edukacyjne. 



 4

6. Klasyfikowanie końcoworoczne - począwszy od klasy czwartej – polega na podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym 
i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny zachowania wg skali określonej 
w dalszej części niniejszego regulaminu. 

7. Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym w klasach I –III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć 
edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz 
rocznej oceny zachowania. 

8. Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego 
osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 
planie nauczania i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny zachowania. 

 
SKALA I KRYTERIA OCEN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 
§ 9 

 
1. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne – począwszy od klasy 

czwartej – ustala się wg następującej skali: 
1) celujący (cel)  – 6 
2) bardzo dobry (bdb)  – 5 
3) dobry (db)  – 4 
4) dostateczny (dst)  – 3 
5) dopuszczający (dp)  – 2 
6) niedostateczny (ndst) – 1 

2. W przypadku ocen bieżących nie dopuszcza się stosownie znaków (+) (-). 
3. Stosuje się następującą procentową skalę oceny sprawdzianów i prac klasowych z poszczególnych 

przedmiotów: 
 

Ocena % poprawności wykonania 

celujący (6) 100 

bardzo dobry (5) 99 – 91 

dobry (4) 90 – 75 

dostateczny (3) 74 – 51 

dopuszczający (2) 50 – 38 

niedostateczny (1) 37 – 0 
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4. Oceny ze wszystkich przedmiotów z wyjątkiem religii, wychowania fizycznego i informatyki mają 
swoje wagi według poniższej tabeli: 
 

waga 3 2 1 

kolor czerwony Zielony niebieski 

forma sprawdzania 
wiadomości, 
umiejętności i 
wywiązywania się z 
obowiązków 

- zadania klasowe, 
- wypracowania 
pisemne w szkole, 
- sprawdzian 

- kartkówka 
niezapowiedziana, 
- kartkówka 
zapowiedziana, 
- odpowiedź ustna, 
- wypracowanie 
pisemne w domu, 
- ćwiczenie 
doskonalące sprawność 
czytania ze 
zrozumieniem, 
- projekty 
długoterminowe 

- zadania domowe, 
- aktywność, 
- zadanie dodatkowe, 
- domowa poprawa 
sprawdzianu, 
- przygotowanie do 
lekcji 

 
5. Ustala się następujące ogólne kryteria dla poszczególnych ocen (stopni): 

1) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który: 
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu 

w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych wynikających z programu nauczania danej klasy, 
a także rozwiązuje problemy wykraczające poza program nauczania danej klasy lub osiąga 
sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych, 

2) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który: 
a) posiadł w pełnym zakresie wiedzę i umiejętności wynikające z programu nauczania 

w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych wynikających z programu 
nauczania danej klasy, 

3) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń który: 
a) opanował wiadomości i umiejętności wynikające z podstaw programowych 

obowiązujących w danej klasie oraz poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności 
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych wynikających z podstaw 
programowych obowiązujących w danej klasie, 

4) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń który: 
a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności wynikających z podstaw programowych 

obowiązujących w danej klasie oraz z pewnymi trudnościami rozwiązuje problemy 
teoretyczne i praktyczne wynikające z podstaw programowych obowiązujących w danej 
klasie, 

5) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który: 
a) ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach wynikających z podstaw programowych 
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obowiązujących w danej klasie, ale braki te nie przekreślają jego możliwości nabycia 
wiedzy i umiejętności w ciągu dalszej nauki oraz przy pomocy nauczyciela potrafi 
rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

6) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który: 
a) w bardzo znikomym stopniu opanował wiadomości i umiejętności wynikające z podstaw 

programowych obowiązujących w danej klasie oraz nawet przy pomocy nauczyciela nie 
jest w stanie rozwiązać problemów teoretycznych i praktycznych wynikających z podstaw 
programowych obowiązujących w danej klasie. 

4. Szczegółowe kryteria ocen ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe 
i dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

5. Ocenianie w klasach I –III odbywa się według następujących ustaleń: 
1) ocena klasyfikacyjna śródroczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia na karcie osiągnięć 

ucznia zgodnie z kryteriami w dzienniku zajęć, 
2) ocena klasyfikacyjna końcoworoczna jest oceną opisową, 
3) podstawą dokonania oceny opisowej jest dziennik zajęć nauczania zintegrowanego, 
4) dziennik zajęć uwzględnia szczegółowe kryteria w zakresie umiejętności czytania, pisania, 

mówienia i słuchania, liczenia oraz umiejętności społeczno – przyrodniczych, fizyczno – 
ruchowych, artystyczno – technicznych i emocjonalno – społecznych, 

5) za wysiłek ucznia oraz opanowane przez niego w/w umiejętności wystawiane są bieżące oceny: 
a) 6 –  celujący (cel), 
b) 5 –  bardzo dobry (bdb), 
c) 4 –  dobry (db), 
d) 3 –  dostateczny (dst), 
e) 2 –  dopuszczający (dop), 
f) 1 –  niedostateczny ({ndst), 

6) oprócz w/w ocen stosuje się również nagradzanie słowne - (ustną) pochwałę ucznia  
w obecności uczniów całej klasy. 

 
OCENIANIE KLAS  I – III 

 
1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 

ocenami opisowymi. 

2. Ocena z religii, jest oceną cyfrową. 
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na: 

a) rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 
I etapu kształcenia, 

b) wskazaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia związanych z przezwyciężaniem 
trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień, 

c) ocena opisowa ma stymulować ucznia do dalszych wysiłków. 
4. Oceny bieżące są: 

a) opisowe, 
b) słowne, 
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c) graficzne głównie w klasie I (np. stemple, naklejki, słoneczka, medale) 
d) cyfrowe -  skala od 1 do 6 w klasach II - III, zapisywane w dzienniku lekcyjnym i e-dzienniku 

oraz w zeszytach lekcyjnych, kartach pracy, sprawdzianach itp. Wskazane jest, aby ocena 
cyfrowa występowała równolegle z komentarzem nauczyciela. 

5. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
7. Codzienna praca uczniów w klasie 1 oceniana jest w dzienniku elektronicznym (umiejętności  

i wiadomości oznaczane są dla ułatwienia symbolami i kolorami, jednak sam opis jest oceną 
właściwą) w następujący sposób: 

a) poziom powyżej oczekiwań, kolor niebieski N (powyżej przeciętnej) – uczeń włożył 
maksymalny wysiłek w opanowanie umiejętności i wiadomości wykraczających ponad 
podstawę programową. (np. po klasie 1: uczeń sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100), 

b) poziom zgodności z oczekiwaniami, kolor żółty Z (w normie) – uczeń włożył wystarczający 
wysiłek w opanowanie określonych umiejętności i wiadomości które są zgodne z podstawą 
programową. (np. po klasie 1: uczeń sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20), 

c) poziom poniżej oczekiwań, kolor różowy R (poniżej przeciętnej) – uczeń nie opanował 
umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej. (np. po klasie 1: Uczeń 
nie potrafi liczyć w zakresie 10, nawet na konkretach). 

8. W klasach II i III wprowadza się zmiany w bieżącym ocenianiu. Wiążą się z ujednoliceniem 
oceniania w klasach II - VI, a dotyczą progów procentowych na poszczególne oceny (patrz §9 pkt 
3 i 4).  
Oceny cyfrowe zapisywane są w dzienniku lekcyjnym i e-dzienniku a także w zeszytach uczniów, 
kartach pracy, sprawdzianach i itp. 

9. Ocena bieżąca w klasach II i III wyrażana jest za pomocą cyfr od 1 do 6 określających stopień 
opanowania wiedzy i umiejętności: 

a) 6 – celujący (cel),  
b) 5 – bardzo dobry (bdb),  
c) 4 – dobry (db),  
d) 3 – dostateczny (dst),  
e) 2 – dopuszczający (dop),  
f) 1 – niedostateczny (ndst). 

10. Ustala się następujące ogólne kryteria dla poszczególnych ocen (stopni):  
a) 6  – celujący 
Uczeń opanował umiejętności w stopniu znakomitym, wiedza i umiejętności  ucznia wykraczają 
poza treści programowe przewidziane do realizacji w danej klasie. 
b) 5  – bardzo dobry 
Uczeń opanował umiejętności w stopniu bardzo dobrym, biegle posługuje się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych na określonym poziomie nauczania, 
potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 
c) 4  – dobry 
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Uczeń opanował umiejętności  w stopniu dobrym; opanował wiadomości i umiejętności 
w zakresie pozwalającym na rozumienie relacji między elementami wiedzy, poprawnie stosuje 
wiadomości i rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne. 
d) 3  – dostateczny 
Uczeń opanował umiejętności w stopniu zadowalającym, opanował wiadomości i umiejętności 
w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy, popełnia 
błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić, czyni postępy. 
e) 2  – dopuszczający 
Uczeń opanował umiejętności w stopniu niewystarczającym, posługuje się zdobytymi 
wiadomościami i umiejętnościami na ogół z pomocą nauczyciela, ma braki, które nie 
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy. 
f) 1 – niedostateczny 
Oznacza to taki poziom umiejętności i wiadomości, który uniemożliwia danemu uczniowi naukę 
na wyższym etapie. Uczeń nie potrafi samodzielnie wykonać zadań o elementarnym stopniu 
trudności. Ma bardzo duże braki, trudności w nauce dotyczące nawet umiejętności  
i wiadomości koniecznych. Brak współpracy ucznia z nauczycielem - uczeń odmawia wykonania 
zadania. 

11. Klasyfikacja  śródroczna  i  roczna w klasach I – III szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym 
roku szkolnym oraz ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i jednej 
klasyfikacyjnej oceny opisowej  zachowania. 

12. Śródroczną i roczną, opisową ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala wychowawca 
klasy, na podstawie analizy zgromadzonych informacji dotyczących wiedzy i umiejętności  
poszczególnych uczniów. 

13. Śródroczną i roczną, opisową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 
zasięgnięciu opinii innych nauczycieli. 

14. Rodzice zapoznają się z oceną opisową śródroczną i roczną podczas zebrania klasowego 
z wychowawcą klasy. W przypadku gdy ocena ta, jest oceną negatywną rodzice zapoznają się z nią 
na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną. 

 
 

SPOSÓB INFORMOWANIA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW O OCENACH 
KLASYFIKACYJNYCH 

 
§ 10 

 
1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe  zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną 
ocenę zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy 
oraz ocenianego ucznia. 

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna 
z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej. 
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3. Na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na 
wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców/ prawnych opiekunów/oraz po 
uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

4. Na 2 tygodnie przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej wychowawcy klas są zobowiązani poinformować uczniów i rodziców  
o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania. 

5. Na miesiąc przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani poinformować uczniów  
i rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych. 

6. Za zawiadomienie rodziców (opiekunów) o przewidywanych dla ucznia ocenach odpowiedzialny 
jest wychowawca klasy w terminie 3 dni od wystawienia przewidywanych ocen. 

7. Formą informacji jest pisemne zestawienie proponowanych ocen z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych oraz proponowanej oceny zachowania, które uczeń przekazuje rodzicom 
(opiekunom) do podpisu. 

8. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach powinno być potwierdzone podpisem 
przyjmującego informację lub – w przypadku odmowy złożenia podpisu przez danego rodzica – 
adnotacją nauczyciela przedmiotu o terminie przesłania informacji i odmowie podpisania tej 
informacji przez danego rodzica – (opiekuna). Adnotacja taka winna być zamieszczona w dzienniku 
uwag wychowawcy klasy i podpisana przez nauczyciela przedmiotu i wychowawcę klasy. 

9. Uczeń zwraca wychowawcy zestawienie nie później niż trzeciego dnia od jego otrzymania. 
10. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie), który nie zgadza się z przewidywaną oceną z zajęć 

edukacyjnych może przystąpić do sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem 
i dyrektorem zgodnie z warunkami i trybem określonym w dalszej części niniejszego WSO. 

11. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie), który nie zgadza się z proponowaną oceną z zachowania 
może się od niej odwołać do wychowawcy klasy zgodnie z warunkami i trybem określonym 
w dalszej części niniejszego WSO. 

12. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna, począwszy od 
klasy czwartej, ale z wyjątkiem klasy programowo najwyższej może być zmieniona tylko w wyniku 
egzaminu poprawkowego – w terminie i trybie określonym w dalszej części niniejszego WSO.  

  
WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 
ROCZNEJ OCENY   KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH  

I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ OCENY 
ZACHOWANIA 

 
§ 11 

 
1. Z wnioskiem o przeprowadzenie sprawdzianu może się zwrócić uczeń , który:   

1) nie opuścił bez usprawiedliwienia żadnych zajęć z danego przedmiotu, 
2) pracował systematycznie, 
3) przez cały rok był zainteresowany uzyskaniem wyższej oceny, 
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4) za każdym razem korzystał z możliwości poprawienia ocen zgodnie z ustaleniem nauczyciela. 
2. Uczeń lub jego rodzic składa na ręce nauczyciela przedmiotu pisemny wniosek o podwyższenie 

przewidywanej oceny w terminie trzech dni od dnia otrzymania informacji o przewidywanej ocenie. 
3. Nauczyciel sprawdza, czy uczeń spełnia warunki umożliwiające mu przystąpienie do sprawdzianu. 
4. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi listę uczniów zdających, który ustala harmonogram 

sprawdzianów, które powinny się odbyć w terminie nie później niż do konferencji  klasyfikacyjnej. 
5. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej, za wyjątkiem sprawdzianu z języka obcego 

(w formie pisemnej i ustnej), który obejmuje zakres materiału z dwóch półroczy zgodnie 
z wymaganiami na daną ocenę. 

6. Sprawdzian przygotowuje i przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia i wskazany przez 
dyrektora inny nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć. 

7. Z  przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół. 
8. Prace ucznia i protokół przechowuje się w sekretariacie szkoły w terminie do 10 września nowego 

roku szkolnego. 
9. Uczeń lub jego rodzic składa na ręce wychowawcy pisemny wniosek o podwyższenie 

przewidywanej oceny z zachowania w terminie trzech dni od dnia otrzymania informacji 
o przewidywanej ocenie 

10. Wychowawca przekazuje informację dyrektorowi, który powołuje komisję w składzie:  
1) Wychowawca, 
2) wskazany przez ucznia nauczyciel uczący w danej klasie, 
3) pedagog, 
4) przedstawiciel SU – za zgodą ucznia. 

11. Komisja analizuje zachowanie ucznia i ustala ocenę zwykłą większością głosów. 
12. Z posiedzenia sporządza się protokół, który jest przechowywany w sekretariacie do 10 września 

nowego roku szkolnego. 
13. Ustalona ocena z przedmiotu oraz zachowania nie może być niższa od przewidywanej. 
14. Nauczyciel lub wychowawca przekazują informację o ustalonej ocenie z zajęć edukacyjnych lub 

z zachowania rodzicom najpóźniej do trzech dni od jej ustalenia. 
15. Tak ustalone oceny są ostateczne. 
 

SKALA I KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA 
 

§ 12 
 

1. W kl. 1-3 szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są 
ocenami opisowymi. Oceny formułowane są na podstawie systematycznej obserwacji, notatek 
nauczyciela, samooceny uczniów dokonywanej okazjonalnie oraz liczby punktów 
zgromadzonych w ciągu danego semestru. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 20 
punktów. Jest to jego pula, która zwiększa się w przypadku właściwych zachowań o określoną 
liczbę lub zmniejsza się w przypadku złego zachowania. Podliczenie punktów następuje na 
koniec każdego semestru.  

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych  zaburzeń lub odchyleń na 
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jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej. 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania uwzględnia w szczególności: 
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
e) dbałość o bezpieczeństwo, a także o zdrowie własne i innych osób, 
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
g) okazywanie szacunku innym osobom. 

4. Bieżąca ocena zachowania w formie uzyskiwanych punktów ma na celu: 
a) obiektywizację oceny zachowania (ocenianie trwa systematycznie przez cały rok), 
b) przełożenie na punkty konkretnych zachowań uczniów, 
c) motywację dzieci do właściwych postaw uczniowskich, 
d) ułatwienie nauczycielowi oceny indywidualnej ucznia. 

5. Uczeń może otrzymać 1 punkt za: 
a) przyniesienie dodatkowych materiałów, 
b) angażowanie się w życie klasy, 
c) chętny udział w uroczystościach klasowych i szkolnych, 
d) udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych, 
e) prace społeczne wykonywane na rzecz klasy i szkoły, 
f) pomoc nauczycielowi w wykonaniu określonego zadania, 
g) szczególnie przykładne zachowanie się podczas apeli, koncertów, spektakli itp. 
h) reagowanie na przejawy zła, agresji, wandalizmu na terenie szkoły i poza nią, 
i) pomoc koleżeńską, 
j) kulturalne zachowanie ( takt, życzliwość, prawdomówność, grzeczność). 
k) porządek w miejscu pracy, 
l) wywiązywanie się z podjętych zobowiązań, 
m) systematyczność, 
n) odpowiednie zachowywanie się w świetlicy, bibliotece, klasie, w czasie przerw i podczas 

wycieczek, 
o) współdziałanie w grupie, 
p) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 
q) wykazuje należytą postawę wobec nałogów i uzależnień, 
r) dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, 

6. Uczeń może stracić 1 punkt za: 
a) łamanie zasad ustalonych w kodeksie klasowym i innych regulaminach szkolnych podanych 

do wiadomości uczniów, 
b) brak pracy domowej, 
c) brak przyborów szkolnych, 
d) agresywne zachowanie wobec kolegów i dorosłych, 
e) niszczenie mienia szkolnego i mienia kolegów, 
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f) arogancki stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
g) niewywiązywanie się z powierzonych zadań i obowiązków, 
h) spóźnianie się na zajęcia lekcyjne, 
i) nieuzasadnione opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw, 
j) niewłaściwe zachowanie podczas zorganizowanych zajęć pozaszkolnych, 
k) przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, 
l) podpowiadanie i odpisywanie zadań podczas kontrolnych prac pisemnych, 
m) niewykonywanie poleceń nauczyciela, 
n) zaśmiecanie otoczenia, 
o) bójki i kradzieże, 
p) wulgarne słownictwo, 
q) wyłudzanie pieniędzy, 
r) korzystanie z telefonów komórkowych w czasie lekcji, 
s) zachowanie zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu (np. bieganie po korytarzu, schodach 

itp.), 
t) brak kultury przy spożywaniu posiłków. 

7. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może otrzymać lub stracić jednorazowo 2 – 3 punkty. 
8. Dokumentację oceny punktowej z zachowania prowadzi się jednocześnie w przystosowanych 

rubrykach w dzienniku lekcyjnym i w e-dzienniku. 
9. W klasie pierwszej, bieżącej oceny z zachowania dokonuje się również w formie słownej lub 

graficznej (wzmacnianie pozytywne).  
10. Śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
11. W klasach, począwszy od klasy czwartej, ustala się śródroczną i końcoworoczną ocenę 

zachowania ucznia według następującej skali: 

 wzorowe (wz), 
 bardzo dobre ( bdb), 
 dobre (db), 
 poprawne (pop), 
 nieodpowiednie (ndp), 
 naganne (ng). 

12. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu 
opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 25. 

14.  Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym; 
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych; 
3) stosunek do nauki – osiągnięte wyniki adekwatne do możliwości ucznia. 

15. Pod pojęciem "funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym" należy rozumieć stosunek ucznia 
do obowiązków szkolnych. 

     15a. W znaczeniu pozytywnym stosunek ucznia do obowiązków szkolnych obejmuje: 



 13

1) wywiązywanie się oraz stopień zaangażowania w stosunku do z przydzielonych zadań  
i obowiązków, 

       2) systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, 
       3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez systematyczną pracę w kołach        
          przedmiotowych, 
       4) udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych, 
       5) właściwe zachowanie podczas zorganizowanych zajęć pozaszkolnych (wyjście do teatru, kina, 

muzeum, wycieczki przedmiotowe i turystyczno-krajoznawcze, itp.),  
      6) czynny udział w życiu klasy i szkoły, 
      7) sumienne pełnienie dyżuru gospodarza szkoły i dyżuru w szatni, 
      8) rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z pełnienia określonych funkcji  

w klasie i w szkole, 
      9) inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 
15b. W znaczeniu negatywnym obejmuje on: 
    1) niewywiązywanie się z powierzonych zadań i obowiązków, 
     2) spóźnianie się na zajęcia lekcyjne, 
     3) opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia (wagary), 
     4) nieuzasadnione opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw, 
     5) niewłaściwe zachowanie podczas zorganizowanych zajęć pozaszkolnych,  
     6)zaniedbywanie obowiązku pełnienia dyżuru gospodarza szkoły i dyżuru w szatni,                           
 nie wywiązywanie się z obowiązków wynikających z pełnienia określonych funkcji w klasie  
        i w szkole, 
      7) niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z pełnienia określonych funkcji w klasie  

i w szkole 
      8) nagminne opuszczanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kółek przedmiotowych. 
16. Pod pojęciem "respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych" 

należy rozumieć postawę ucznia wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 
jego kulturę osobistą na terenie placówki, a także poza jej terenem. 

     16a. W znaczeniu pozytywnym obejmuje ona: 
       1) pomoc kolegom (np. w nauce), 
       2) pomoc i stopień zaangażowania w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych, 
       3) troskę o mienie szkoły, 
       4) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wandalizmu, 
       5) widoczną, wysoką kulturę osobistą, wrażliwość i tolerancję, 
       6) uczciwość w codziennym postępowaniu i reagowanie na zło, 
       7) dbałość o kulturę słowa, 
       8) dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu. 

    16b. W znaczeniu negatywnym obejmuje ona: 
      1) przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, 
      2) fałszowanie usprawiedliwień, 
      3) podpowiadanie i odpisywanie zadań podczas kontrolnych prac pisemnych, 
      4) niewykonywanie poleceń nauczyciela, 
       5) arogancki stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
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       6) niszczenie mienia szkolnego i mienia kolegów, 
       7) zaśmiecanie otoczenia, 
       8) agresywność wobec kolegów, 
       9) bójki i kradzieże, 
      10) wulgarne słownictwo, 
      11) uleganie nałogom, 

      12) wyłudzanie pieniędzy. , 

17.  W celu ewidencji zachowań uczniów wychowawca klasy prowadzi zeszyt uwag, który jest   
orientacyjnym wyznacznikiem oceny zachowania w celu ułatwienia klasyfikacji. 

18a. Uzyskane punkty każdy nauczyciel zobowiązany jest wpisywać do zeszytu uwag jak i do dziennika 
elektronicznego. 

18b. Wpływ na ocenę z zachowania mają również wszelkie uwagi, upomnienia słowne każdego 
nauczyciela w stosunku do ucznia. 

19.   Bieżące ocenianie polega na przypisaniu uczniowi przez nauczycieli i wychowawcę punktów       
(na plus i minus) oceniających jego "funkcjonowanie w środowisku szkolnym" oraz punktów za 
"respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych". Punkty te 
przyznaje się wg poniższej skali. Nie obejmuje ona wszystkich elementów  życia szkoły –  
w związku z tym nauczyciele mają możliwość jej weryfikacji według potrzeb i uznania. 

19a. Za powielone negatywne zachowanie liczba punktów ulega podwojeniu. 
19b. Nauczyciel podejmuje decyzję ile punktów dodatnich lub ujemnych uzyskuje uczeń w zakresie 

danego obszaru. 
 
 

                   Obszary punktowane na plus Liczba maksymalnie 
uzyskanych punktów 

Udział w klasowym  konkursie przedmiotowym  
i zawodach sportowych 

5 – 10 punktów 

Udział w szkolnym  konkursie przedmiotowym  
i zawodach sportowych 

10 – 20 punktów 

Udział w miejskim  konkursie przedmiotowym  
i zawodach sportowych 

15 – 25 punktów 

Udział w powiatowym i wojewódzkim (regionalnym) 
konkursie przedmiotowym i zawodach sportowych 

15 – 30 punktów 

Funkcja w szkole 5 – 20 punktów 

Funkcja w klasie 5 – 15 punktów 

Pomoc w czasie imprezy 1 – 15 punktów 

Praca na rzecz klasy 1 – 10 punktów 

Praca na rzecz szkoły 1 – 10 punktów 

Pomoc koleżeńska 5 – 15 punktów 
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Kultura osobista 5 – 15 punktów 

Najlepsza frekwencja 10 punktów 

Obszary punktowane na minus 
Liczba  maksymalnie  

odjętych punktów 
minusowych 

Przeszkadzanie na lekcjach 2 – 10 punktów 

Niewykonywanie poleceń nauczyciela 2 – 10 punktów 

Aroganckie zachowanie 5 – 15 punktów 

Brak kultury osobistej 2 - 10 punktów 

Ubliżanie koledze 5 – 15 punktów 

Zaczepki słowne, wulgarne słownictwo 10 – 20 punktów 

Bójki 20 punktów 

Niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych 2 - 10 punktów 

Złe zachowanie na korytarzu  2 - 10 punktów 

Złe zachowanie w czasie posiłków 2 - 10 punktów 

Inne złe zachowania zagrażające bezpieczeństwu innych 5 – 15 punktów 

Złe zachowanie w szatni 2 - 10 punktów 

Bieganie na terenie szkoły 2 – 5 punktów 

Niszczenie sprzętu, mebli           20 punktów 

Zaśmiecanie otoczenia  2 – 5 punktów 

Spóźnienia  2 – 5 punktów 

Wagary 10 punktów 

Wyłudzanie pieniędzy 40 punktów 

Kradzież 50 punktów 

Palenie papierosów 50 punktów 

Picie alkoholu 50 punktów 

Brak zmiennego obuwia 5 punktów 

Stosowanie lub posiadanie wszelkich używek 50 punktów 

Posiadanie  przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu 
innych 

30 punktów 
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20. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje "kredyt" 100 punktów. Bez względu na ilość 

zdobytych punktów dodatnich uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej, gdy uzyska – 10 punktów  
i więcej oraz oceny bardzo dobrej z zachowania, gdy uzyska – 30 punktów i więcej. 

21. Na ostatniej godzinie wychowawczej  wychowawca wraz z uczniami dokonuje  analizy 
zachowania, przyznaje punkty wychowawcy  i podsumowuje punkty. Może to zrobić również  
w dowolnym momencie na potrzeby własne bądź na prośbę dyrekcji, Rady  Pedagogicznej oraz 
rodziców, a także podczas wywiadówek czy konsultacji.   
1)pozyskanych punktów; 
2)wskazań nauczycieli; 
3)opinii klasy; 
4)samooceny.   

 

Wzorowe 210 i więcej punktów 

Bardzo dobre 180 – 209 punktów 

Dobre 130-179 punktów 

Poprawne 100-129 punktów 

Nieodpowiednie 50 - 99 punktów 

Naganne 0 - 49 punktów 

 
W przypadku rozbieżności w/w elementów decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna na konferencji 

klasyfikacyjnej. Ocena ta jest ostateczna i nie podlega zmianie.  
21a. Wychowawca lub nauczyciel systematycznie w czasie wywiadówek bądź konsultacji przekazuje 

rodzicom do podpisu zeszyt uwag z uzyskanymi punktami przez swoje dziecko. 
22. Śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem        

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
23. 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. 

24. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 
nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy  
z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

25. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę        
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń         
klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 
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SZANSA DLA UCZNIA – UZUPEŁNIENIE BRAKÓW 
 

§ 13 
 

1. Poprawa ocen bieżących. 
1) Uczeń może poprawić ocenę niższą niż bardzo dobrą uzyskaną w wyniku sprawdzania 

wiadomości i umiejętności dotyczących większej partii zrealizowanego materiału. 
2) Poprawa oceny odbywa się w tej samej formie sprawdzania wiadomości i umiejętności w wyniku 

której została uzyskana. 
2a) Średnia z ocen na półrocze stanowi jedynie punkt wyjścia do wystawienia oceny semestralnej. 

Decyzję podejmuje nauczyciel danego przedmiotu. 
3) Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania ocen bieżących wpisuje się do dziennika za oceną 

uzyskaną poprzednio z tą samą wagą. Do średniej z przedmiotu liczone są obydwie oceny. 
4) Jeżeli uczeń podczas poprawy uzyskał stopień niższy, traci prawo do następnej poprawy tej oceny  

w danym półroczu. 
5) Uczeń musi poprawić ocenę w terminie dwóch tygodni. Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie 

może poprawić oceny bieżącej w tym terminie, nauczyciel na prośbę ucznia ma obowiązek ustalić 
nowy termin i miejsce poprawienia oceny. 

6) W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie uczeń ma obowiązek zaliczyć sprawdzian 
 w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela. 

2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej okaże się, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę 

swoich możliwości będzie stwarzać uczniowi szansę uzupełnienia braków. 
3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia 

klasy I – III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii 
rodziców /prawnych opiekunów/. 

 

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 
 

§ 14 
 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 

jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu niespełnienia obowiązku szkolnego. 
Przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki  rozumie się nieusprawiedliwienie 
co najmniej 50% na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w okresie 1 miesiąca. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę 
jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, 
2) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
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5. Egzamin klasyfikacyjny ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt 2, zdającemu egzamin kwalifikacyjny nie ustala się oceny 
z zachowania. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodziców ucznia złożony w terminie trzech 
dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami, z tym 
jednak, że egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w 
wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie w wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły. 

10. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 10. 
11. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć artystycznych za zajęć technicznych i zajęć komputerowych ma 

również przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora, nauczyciela takich samych 
lub pokrewnych zajęć edukacyjnych 

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 przeprowadza komisja powołana 
przez dyrektora szkoły w składzie: 
1) dyrektor jako przewodniczący komisji, 
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 
14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 oraz jego rodzicami 

(opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego 
dnia. 

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatora rodzice 
(opiekunowie) ucznia. 

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11, a w przypadku ucznia, o którym 

mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji, 
2) termin egzaminu, 
3) pytania egzaminacyjne, 
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
Do protokołu dołącza się: pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
 w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. 
1) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 
2) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 
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roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
3) Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena  klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 

18. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo  zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora 
szkoły, w przypadku, gdy uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych bądź 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny 
określonym w statucie szkoły. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie  7 dni od dnia 
zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

19. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej 
w wyniku egzaminu poprawkowego, w tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia 
przeprowadzenia tego egzaminu. 
2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor 
szkoły powołuje komisję, która: 
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala 
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze zwykłą większością głosów; w przypadku równej 
ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. 

20.1)Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 18 pkt 2 lit. a) ustala się z uczniem i jego rodzicami 
(opiekunami). 

21. W skład komisji wchodzą: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne, 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły - 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. 

22. Nauczyciel, o którym mowa w ust.20 pkt 1 lit.b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor 
powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły  

23. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny. Ocena ustalona 
przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która 
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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24. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, 
c) pytania sprawdzające, 
d) wynik sprawdzianu i ustaloną ocenę, 
e) w przypadku rocznej oceny zachowania: 
f) skład komisji, 
g) wynik głosowania, 
h) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

25. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
26. Do protokołu dołącza się prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
27. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
 

EGZAMINY POPRAWKOWE 
 

§ 15 
 
1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 
egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę rodziców (opiekunów) ucznia złożoną 
na co najmniej jeden dzień przed końcoworocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 
letnich. 

4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 
muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć 
przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. / Egzamin poprawkowy z zajęć artystycznych  
z zajęć technicznych, zajęć komputerowych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 
1) dyrektor - jako przewodniczący komisji, 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako  członek komisji. 

6. Nauczyciel powołany w skład komisji jako egzaminujący może być na własną prośbę lub w innych 
szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolniony z udziału w pracy komisji. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 
zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 
1) skład komisji, 
2) termin egzaminu, 
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3) pytania egzaminacyjne, 
4) wynik egzaminu oraz ocenę wystawioną przez komisję. 

8. Do protokołu załącza się: pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. 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 określonym przez 
dyrektora szkoły, jednak nie później niż do końca września. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 
11. Uwzględniając edukacyjne możliwości ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

12. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) którzy nie zgadzają się z oceną ustaloną w wyniku egzaminu 
poprawkowego mają prawo wnieść do dyrektora szkoły zastrzeżenia w terminie do 5 dni od dnia 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Organizacja egzaminu sprawdzającego przebiega 
w oparciu o zasady regulujące przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego. 
W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE 

 
§ 16 

 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno - wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz 
ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin 
sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
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c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 
zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, 
b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 
d) pedagog, 
e) psycholog, 
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
g) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 
szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej 
szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 
c) zadania (pytania) sprawdzające, 
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
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. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. 
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 
zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, 
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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PROMOWANIE UCZNIÓW 
 
1.  Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów / i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na  

wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców / prawnych opiekunów rada 
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I – II szkoły podstawowej do klasy 
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

2.  Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia  
     edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 
3. Uczeń, począwszy od klasy czwartej, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich zajęć obowiązkowych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny 
klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem.ust.6, § 12 
ust. 8 i 9 oraz § 15 ust. 12 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nie otrzymuje 
promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem poniższego ustępu. 

5. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 
ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

6. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy 
programowo wyższej , uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu  
z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole 
podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę 
klasyfikacyjną. 

8. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-
III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) 
ucznia. 

9. Ucznia klas I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych 
przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno – 
pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (opiekunami) 
ucznia. 

10. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 
wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust.11 oraz § 12 ust. 8 i 9,  
a także przystąpił do sprawdzianu. 

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

12.O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym        
postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając 
specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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OCENIANIE ZEWNĘTRZNE 
 

Uchyla się § 18 
 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 
§ 19 

 
1. Uczniowie, których poziom osiągnięć edukacyjnych na koniec roku szkolnego oceniono 

szczególnie wysoko, mogą otrzymać nagrody książkowe lub innego rodzaju wyróżnienia 
z uwzględnieniem możliwości finansowych szkoły. 

2. Uczniowie klas I-III mogą otrzymać nagrody na wniosek nauczycieli prowadzących zajęcia 
integracyjne. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Rada Pedagogiczna. 

3. Uczniowie, począwszy od klasy czwartej, mogą otrzymać nagrody, jeśli otrzymają co najmniej 
bardzo dobrą ocenę swojego zachowania oraz średnią co najmniej 4,75 z wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także uczniowie osiągający sukcesy w pozaszkolnej 
aktywności lub wykazujący się wyjątkową aktywnością w życiu szkoły. 

4. Decyzję o przyznaniu nagród dla uczniów klasy czwartej i programowo wyższych podejmuje Rada 
Pedagogiczna na wniosek wychowawców klas i innych nauczycieli. 

5. Rada Pedagogiczna wybiera na wniosek nauczycieli i wychowawców wybitnego reprezentanta 
szkoły, który będzie reprezentował szkołę w różnych uroczystościach, spotkaniach oraz konkursach.  

 
NARZĘDZIA POMIARU DYDAKTYCZNEGO 

 
§ 20 

 
1. Ustala się, że podstawowymi narzędziami pomiaru osiągnięć ucznia będą obserwacje uczniów 

prowadzone przez nauczycieli w zakresie: 
1) przygotowanie do lekcji, 
2) aktywność w czasie lekcji, 
3) praca w grupie, 
4) ustne odpowiedzi uczniów, 
5) prace domowe, 
6) sprawdziany pisemne, 
7) tzw. „kartkówki”, 
8) inne formy aktywności ucznia wynikające z wymagań edukacyjnych. 

2. Każdy uczeń powinien być oceniany za pomocą różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć. 
3. Uczeń powinien być oceniany: 

1) jawnie, 
2) systematycznie,  
3) obiektywnie. 

4. Uczeń powinien znać kryteria oceny z wszystkich zajęć edukacyjnych. 
5. Uczeń może pisemnie prezentować swoje osiągnięcia w formie sprawdzianów : 
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1) tylko jeden raz w ciągu dnia, 
2) tylko trzy razy w ciągu tygodnia. 

6. Uczeń ma prawo być jeden raz w semestrze nieprzygotowany do każdych zajęć edukacyjnych. 
Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie się do zajęć nie może być oceniane oceną niedostateczną. 

7. Uczeń powinien być powiadomiony o pisemnej pracy klasowej na tydzień przed terminem. 
8. Nauczyciel jest zobowiązany do poprawy pracy klasowej i poinformowania ucznia o ocenie 

w terminie siedmiu dni po jej napisaniu. 
 
 
 

FORMY KONTAKTU Z RODZICAMI 
 

§ 21 
 

1. Ustala się następujące formy kontaktu szkoły z rodzicami: 
1) zebrania klasowe wychowawców z rodzicami uczniów – wg. harmonogramu, 
2) dni otwarte dla rodziców – 1 raz w miesiącu w terminach ustalonych przez wychowawców 

klas, 
3) konsultacje, które zostały ustalone na pierwszą środę miesiąca, za wyjątkiem miesięcy  

w których odbywają się zebrania z rodzicami, 
4) rozmowy indywidualne – w razie potrzeby, 
5) uroczyste spotkania szkolne z udziałem zaproszonych rodziców. 

 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 
§ 22 

 
1. Wszelkie sporne sprawy nie dające się wyjaśnić treściami niniejszego WSO będą rozstrzygane przy 

pomocy odpowiednich zapisów rozporządzenia MENiS  z dnia 7.09.2004r. w sprawie zasad 
oceniania, klasyfikowania i promowania [...] oraz Rozporządzenia MEN z dnia 24 października 
2005r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych a w dalszej kolejności przez Radę Pedagogiczną. 

 
§ 23 

 
1. Niniejszy WSO przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 9/2016/2017 w dniu 1 lutego 2017r. 
2. Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów stanowi załącznik nr 1 do Statutu Szkoły. 
3. Traci moc WSO z dnia 31 sierpnia 2015r. 
4. WSO wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017r. 


