REGULAMIN
OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNEGO

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Chotyni
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE
§1
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

§2
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o
postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i
zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
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6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
§3
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych ;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
§4
Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 12 ust. 2.
§5
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z
realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
§6
Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
§7
Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
§8
Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
§9
Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę
powinien ją uzasadnić, podając szczegółowe kryteria, przewidziane dla danego sprawdzianu.
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§ 10
Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy, dostosowuje się
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia:
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;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę
takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii 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;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej
opinii.
§ 11
1. 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.
2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu
zgody rodziców .
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z
uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców .
§ 12
1.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.
2. 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.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
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§ 13
1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, 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.
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, 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.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
albo „zwolniona”.
§ 14
Na miesiąc przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego
rodziców - prawnych opiekunów w formie ustnej o przewidywanych dla niego ocenach
klasyfikacyjnych. O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawcy informują
rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego).
§15
Na miesiąc przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców –
prawnych opiekunów w formie ustnej o przewidywanej dla niego ocenie z zachowania. O
przewidywanej ocenie nagannej wychowawcy informują rodziców w formie pisemnej na
miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego).
§16
Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a
ocenę zachowania – wychowawca klasy. W przypadku, gdy zajęcia bloku przedmiotowego
prowadzi kilku nauczycieli, ocena z tego przedmiotu ustalana jest wspólnie.
§17
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.
§ 18
Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się w następujący
sposób:
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KLASY I-III
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych
Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa
w art. 44i ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez
ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów
kształcenia, o których mowa w art. 44b ust. 3 ustawy, dla danego etapu edukacyjnego oraz
wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem
trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
Ustala się następujące kryteria oceniania
na poszczególne poziomy wymagań programowych:
Klasy I - III symbol
oceny opisowej

Ogólne wymagania edukacyjne
 uczeń doskonale opanował zakres wymagań określonych
podstawą programową oraz programem nauczania w danej
klasie
 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 proponuje rozwiązania nietypowe,
 osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach
sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia
 uczeń bardzo dobrze opanował zakres wymagań określonych
podstawą programową oraz programem nauczania w danej
klasie
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 wykorzystuje zdobytą wiedzę do zadań i problemów w nowych
sytuacjach
 uczeń dobrze opanował zakres wymagań określonych podstawą
programową oraz programem nauczania w danej klasie
 we
właściwy
sposób
stosuje
zdobyte
wiadomości
i umiejętności,
 sprawnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne
 uczeń dostatecznie opanował zakres wymagań określonych
podstawą programową oraz programem nauczania w danej
klasie
 stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności do rozwiązywania
prostych zadań teoretycznych i praktycznych
 uczeń opanował zakres wymagań określonych podstawą
programową oraz programem nauczania w danej klasie w
stopniu umożliwiającym mu dalszą naukę,
 ma braki, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez
ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki;
 postawa ucznia i stosunek do nauki rokują na realizację dalszych
zamierzeń edukacyjnych
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 uczeń nie podejmuje próby opanowania podstawowego zakresu wymagań
określonych podstawą programową oraz programem nauczania w danej klasie
 postawa ucznia i stosunek do nauki ograniczają realizację dalszych zamierzeń
edukacyjnych

Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:
a) odpytywanie ustne
b) sprawdziany pisemne
c) prace domowe
d) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów
e) estetyka zeszytu przedmiotowego
f) ocena aktywności ucznia podczas zajęć
g) działalność pozalekcyjna ucznia.
Prace klasowe, sprawdziany pisemne jeśli są punktowane, oceniane są według następującej
skali procentowej:
a) 0-30% skoncentruj się
b) 31-50% pracuj uważniej
c) 51- 65%- robisz postępy
d) 66 - 85% - dobra robota
e) 86 - 95% - brawo
f) 96 - 100% - praca na medal
Uczeń będzie otrzymywał plusy i minusy.
Plusy uczeń będzie mógł zdobyć za:
–
aktywność na lekcji
–
tematyczną pomoc koleżeńską
–
pracę dodatkową
Minusy uczeń będzie mógł zdobyć za:
–
nieodrobienie pracy domowej
–
nienauczenie się wyznaczonego materiału
–
brak zeszytu
–
brak ćwiczeń
Uczeń uzyskując trzy plusy z jednej kategorii otrzymuję ocenę „brawo”
Uczeń uzyskując trzy minusy z jednej kategorii otrzymuję ocenę „skoncentruj się”
Ocena postępów w rozwoju emocjonalno-społecznym
Ocena zachowania to opinia o uczniu dotycząca wypełniania przez niego obowiązków
szkolnych, jego kultura osobista, współpraca z kolegami w zespole, przestrzeganie przez
niego ustalonych zasad zachowania w klasie i w szkole.
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Nauczyciel wraz z uczniami mają do dyspozycji 3 znaki – buźki: uśmiechniętą,
poważną i smutną. Uczeń, który przestrzega poniższe wymagania zasługuje na uśmiechniętą
buźkę. Jeżeli uczniowi nie uda się spełnić wszystkich wymagań otrzyma buźkę poważną. Za
nagminne łamanie wymagań uczeń dostanie smutną buźkę.

Wymagania
1) jest pracowity i obowiązkowy
2) odpowiednio wykonuje powierzone zadania
3) umiejętnie gospodaruje wolnym czasem, w taki sposób, aby rozwijać własne
zainteresowania
4) posiada umiejętność pracy w zespole
5) potrafi poprawnie reagować w sytuacjach konfliktowych (opanowuje negatywne emocje:
złość, gniew, kłótliwość)
6) potrafi ujawnić pozytywne emocje (pogodny, spokojny, radosny, życzliwy)
7) troszczy się o zdrowie, bezpieczeństwo innych
8) szanuje własność osobistą i społeczną.
9) potrafi cieszyć się z sukcesów kolegów i koleżanek
10) potrafi być opiekuńczy w stosunku do ludzi, zwierząt i roślin
11) niesie pomoc w różnych sytuacjach
12) bierze aktywny udział w życiu klasy
13) potrafi dokonać samooceny własnego postępowania
14) dotrzymuje obietnic i zobowiązań wobec kolegów i osób starszych
15) utrzymuje kontakty z rówieśnikami
16) potrafi zrozumieć drugą osobę
17) szanuje godność innych osób.

Kryteria te są jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy (dla wszystkich oddziałów
poszczególnych klas), z wyjątkiem tych uczniów, względem których orzeczono obniżenie
wymagań edukacyjnych. Dla uczniów z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi sporządza
się indywidualne przedmiotowe systemy oceniania.
Ocena semestralna i końcoworoczna jest oceną opisową. Ocena za I semestr zawiera
zalecenia dla ucznia, zaś w ocenie na koniec roku szkolnego już ich nie ma. Zalecenia te
dotyczą zarówno postępów w edukacji, jak i postępów w rozwoju społeczno-emocjonalnym.
O kryteriach oceniania w klasach I-III będą informowani rodzice na początku roku szkolnego.
O postępach w nauce i zachowaniu będą rodzice informowani na zebraniach śródrocznych,
rocznych oraz spotkaniach indywidualnych.

Klasy IV – VI
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w
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uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej się uczyć.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych:.
1) Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
a) zakres wiadomości i umiejętności,
b) rozumienie materiału naukowego,
c) umiejętności stosowania wiedzy,
d) kultura przekazywania wiadomości.
2) Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny
bieżącej:
a) odpytywanie ustne;
b) sprawdziany pisemne;
c) prace domowe;
d) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;
e) estetyka zeszytu przedmiotowego;
f) ocena aktywności ucznia podczas zajęć;
g) działalność pozalekcyjna ucznia.
3) Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.
4) Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku
szkolnego szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych
śródrocznych i końcoworocznych z jego przedmiotu. Kryteria te są jednakowe dla
wszystkich uczniów z danej klasy (dla wszystkich oddziałów poszczególnych klas), z
wyjątkiem tych uczniów, względem których orzeczono obniżenie wymagań
edukacyjnych. Dla uczniów z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi sporządza się
indywidualne przedmiotowe systemy oceniania. Kryteria te tworzą przedmiotowy system
oceniania dla danego przedmiotu.
5). Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne
oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3,
a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi,
jeżeli statut szkoły tak przewiduje.
6). W przypadku, o którym mowa w ust. 4, roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane również według skali
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.
7). Końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz końcowa ocena
klasyfikacyjna zachowania są wyrażane według skali określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 44zb.
8). Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami
opisowymi.
9) Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.
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10) Ocenę semestralną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych,
sprawdzianów
pisemnych,
prac
domowych
–
obowiązkowych
i
nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności oraz za aktywność i osiągnięcia
obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
11) Ocena z religii i etyki nie wpływa na promocję do następnej klasy.
12) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole
podstawowej
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną
(semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych
celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
13) Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się wg skali
zawartej w tabeli , stosując wymienione w niej ogólne kryteria oceniania.

Ogólne kryteria ustalania stopni bieżących klasyfikacyjnych
Stopień

Stopień
wyrażony słownie

Ogólne kryteria ustalania stopni
Zakres i jakość wiadomości:
Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania
programowe; treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny
układ

6

celujący
(cel)

Rozumienie materiału naukowego:
Zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz
wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów
teoretycznych i praktycznych
Kultura przekazywania wiadomości:
Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią
naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi

5

bardzo
dobry
(bdb)

Zakres i jakość wiadomości:
Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego (koniec
roku lub semestru); wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ
Rozumienie materiału naukowego:
Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz
wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela
9

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez
ingerencji nauczyciela
Kultura przekazywania wiadomości:
Poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią
naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z
wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania
Zakres i jakość wiadomości:
Opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane
związkami logicznymi

4

dobry
(db)

Rozumienie materiału naukowego:
Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz
wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych
inspirowane przez nauczyciela
Kultura przekazywania wiadomości:
Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i
prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie
skondensowany
Zakres i jakość wiadomości:
Zakres materiału programowego ograniczony do treści
podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe
połączone związkami logicznymi

3

dostateczny
(dst)

Rozumienie materiału naukowego:
Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz
wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych
przy pomocy nauczyciela
Kultura przekazywania wiadomości:
Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku
zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi
Zakres i jakość wiadomości:
Niepełna znajomość podstawowego materiału programowego;
wiadomości luźno zestawione

2

dopuszczający
(dop)

Rozumienie materiału naukowego:
Brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność
wyjaśniania zjawisk
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy
nauczyciela
Kultura przekazywania wiadomości:
Liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu
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Zakres i jakość wiadomości:
Rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między
wiadomościami

1

niedostateczny
(ndst)

Rozumienie materiału naukowego:
Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność
wyjaśniania zjawisk
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:
Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy
Kultura przekazywania wiadomości:
Bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w
mówieniu językiem literackim
Ocenianie zachowania uczniów:

Śródroczną i końcoworoczną ocenę zachowania uczniów klas IV-VI ustala się według
poniższej skali i z uwzględnieniem poniższych kryteriów:
1.Skala ocen z zachowania:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne
e) nieodpowiednie,
f) naganne.
2.Szczegółowe kryteria ocen zachowania:
Ocenę naganną ustala się dla ucznia który:
a) ma powyżej 40 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w semestrze,
b)nagminnie spóźnia się na zajęcia,
c) ulega nałogom (używa alkoholu, tytoniu, narkotyków) i ma zły wpływ
na innych (uczy złego, wciąga w nałogi, namawia do wagarów),
d) jest arogancki lub agresywny w stosunku do kolegów, pracowników szkoły,
rodziców lub innych osób,
e) wchodzi w konflikt z prawem,
f) swoją postawą i zachowaniem często narusza przyjęte normy etyczne i moralne,
g) nie poprawia swojego zachowania mimo działań podejmowanych
przez szkołę i środowisko rodzinne,
h) otrzymuje kary przewidziane w statucie szkoły.
Ocenę nieodpowiednią ustala się dla ucznia który:
a) często spóźnia się na zajęcia bez ważnego powodu,
b) ma od 20 do 40 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych w semestrze,
c) osiąga wyniki poniżej swoich możliwości i nie podejmuje działań zmierzających do
przezwyciężenia trudności w nauce, zachowaniu i słabych stron charakteru,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

biernie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych,
ma sporadyczne kontakty z papierosami i alkoholem,
stosuje przemoc wobec innych uczniów,
jest wulgarny wobec kolegów i pracowników szkoły,
dopuścił się drobnej kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego na niewielką szkodę,
otrzyma naganę od Dyrektora na forum szkoły,
uczestnicząc w życiu klasy powoduje konflikty.

Ocenę poprawną ustala się dla ucznia który:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ma od 5 do 20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze,
osiąga wyniki na miarę swoich możliwości,
nie rozwija swoich zainteresowań w żadnej formie,
posiada odpowiednią kulturę osobistą, co do której można mieć tylko drobne
zastrzeżenia,
niechętnie podejmuje funkcje i zadania klasowe oraz społeczne,
nie używa środków odurzających, alkoholu nie pali tytoniu,
uczestniczy w życiu klasy nie powodując konfliktów,
sporadycznie i za namową podejmuje działania zmierzające do poprawy zachowania
i przezwyciężeniu trudności w nauce.

Ocenę dobrą ustala się dla ucznia który:
a) posiada prawidłowy stosunek do obowiązków szkolnych, a w szczególności:
-systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne,
-jest punktualny i usprawiedliwia nieobecności w szkole,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych,
-dobrze przygotowuje się do zajęć i odrabia prace domowe,
-osiąga wyniki adekwatne do swoich możliwości,
b) swoją kulturą osobistą nie budzi zastrzeżeń, a w szczególności:
-jest życzliwy i uprzejmy w stosunku do innych,
-kulturalnie spędza czas wolny w szkole i poza nią,
-dba o porządek w swoim najbliższym otoczeniu,
-dba o zdrowie własne i zdrowie innych (nie ulega nałogom, nie stosuje
przemocy, dba o kulturę słowa i ubioru),
c) zachowuje się i postępuje zgodnie z przyjętymi normami, a w szczególności:
-okazuje szacunek kolegom, rodzicom, osobom starszym oraz pracownikom szkoły,
-przestrzega zarządzeń obowiązujących w szkole,
-dba o dobrą atmosferę w zespole klasowym,
-wypełnia powierzone mu lub przejęte z własnej woli zadania i funkcje społeczne,
- dość aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
d) ma najwyżej 5 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze.
Ocenę bardzo dobrą ustala się dla ucznia który spełnia wymagania na ocenę dobrą,
a ponadto:
a) ma wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione,
b) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych:
-jest punktualny i systematyczny,
-aktywnie uczestniczy w zajęciach,
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-bardzo dobrze przygotowuje się do zajęć,
-bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych,
-osiąga wysokie wyniki w nauce, biorąc pod uwagę jego możliwości,
-posiada wysoką kulturę osobistą,
-bardzo aktywnie uczestniczy w życiu klasy i sumiennie wykonuje powierzone mu
zadania i funkcje społeczne,
Ocenę wzorową ustala się dla ucznia, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą
a ponadto:
a) wyróżnia się aktywnością na zajęciach edukacyjnych;
b) uczestniczy w różnego rodzaju konkursach, uroczystościach i zawodach
sportowych na forum szkoły i reprezentuje szkołę na zewnątrz;
c) osiąga wysokie wyniki w nauce stosownie do swoich możliwości;
d) dąży do wszechstronnego rozwoju swojej osobowości
i własnych zainteresowań;
e) jest wzorem dla innych pod względem kultury osobistej;
f) przeciwdziała aktom agresji oraz niszczeniu mienia szkolnego i publicznego;
g) otrzymuje nagrody przewidziane w Statucie szkoły.
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
następujące podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom
§ 19
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§ 20
Wychowawca klasy ustalający śródroczną lub końcoworoczną ocenę zachowania
ucznia ma obowiązek na żądanie przekazać jego rodzicom pisemne uzasadnienie tej
oceny.
§ 21
W klasach I-III szkoły podstawowej bieżąca, śródroczna i końcoworoczna ocena
zachowania jest oceną opisową.
§ 22
Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem
punkt 3 i 4.
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3) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z
rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4) 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.
§ 23
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
nauczyciel przedmiotu określa formy pomocy stwarzające uczniowi szansę uzupełnienia
braków. O planowanych formach pomocy zainteresowany nauczyciel na piśmie informuje
wychowawcę oraz dyrektora szkoły podczas posiedzenia klasyfikacyjnego Rady
Pedagogicznej. Wychowawca powiadamia o powyższym ucznia i jego rodziców z
początkiem nowego semestru.

§ 24
Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych.
1. Za sprawdzian pisemny (klasówkę, pracę klasową) uznaje się każdą kontrolną
pisemną pracę ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzany z całą klasą.
Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca
roku szkolnego.
2. Jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (nie
najdłuższą niż 15 minut) z zakresu ostatnich 3 lekcji, stosowaną w sposób
systematyczny i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz
zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki – zakończoną wystawieniem
oceny. Dla kartkówek nie przewiduje się poprawiania stopnia.
3. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi,
że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku
do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu
powinni zostać odpytani z zakresu sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie w
obecności klasy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego
może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego.
4. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie
dwóch tygodni. Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie
powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu pisemnego. Sprawdzone i
ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)
otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:
a) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich
przez nauczyciela;
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b) rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na
terenie szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu;
5. Klasy I-III szkoły podstawowej:
1) Częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I-III ustala nauczyciel,
dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów.
2) Sprawdziany pisemne są zapowiadane w klasach I-III z przynajmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem.
3) Poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu w kolorze
czerwonym błędów i zakończone jest komentarzem nauczyciela.
6. Klasy IV - VI:
1) Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
2) Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to
powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty oddania pracy.
Nauczyciel - na wniosek ucznia - ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania
sprawdzianu. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną.
3) Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni
od daty rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę sprawdzianu
wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej
ucznia.
4) Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do
dziennika obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu.
5) Sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie dwa
sprawdziany pisemne, w ciągu dnia - jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzanie
sprawdzianu wpisuje w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim
wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 2 sprawdzianów.
6) Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację,
przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz
liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny. Sprawdziany bez
przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzane.
7)Prace klasowe pisemne oceniane są według następującej skali procentowej:
a) 0-30% niedostateczny
b) 31-50 dopuszczający
c) 51-74%- dostateczny,
d) 75-90% dobry
e) 91-100% bardzo dobry
Ocenę celującą może otrzymać uczeń w przypadku rozwiązania poprawnie wszystkich
zadań obowiązkowych i dodatkowego.
§ 25
Trzykrotne (w danym semestrze) nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub
zeszytu przedmiotowego może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny
niedostatecznej z danego przedmiotu.
§ 26
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Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi
ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa
nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub
dostatecznej.
§ 27
Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa,
innowacji czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej
opinii Rady Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie
innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela
szczegółowej, pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania odrębnie dla każdej
klasy.
§ 28
Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny
własnych postępów i osiągnięć (samoocena).
§ 29
Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących.
§ 30
Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru szkolnego.
Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne
prace pisemne. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są na przedmiotach:
technika, plastyka, informatyka i wychowanie fizyczne. Oceny za prace pisemne
wpisywane są do dziennika w kolorze czerwonym.
§ 31
Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej 2 ocen bieżących
wystawionych podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy czy umiejętności.
§ 32
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności
ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te
zajęcia w szkolnym planie nauczania.
§ 33
Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny. Wniosek w tej sprawie składa uczeń lub jego rodzice do
Dyrektora Szkoły.
§ 34
Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub
na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
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§ 35
Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
§ 36
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, zwany egzaminatorem,
w obecności innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu. Egzaminator
przygotowuje zestaw egzaminacyjny przewidujący otrzymanie każdego stopnia zgodnie z
podanymi uczniom wymaganiami edukacyjnymi.
2.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 publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym publicznej poradni specjalistycznej.
3.Wychowawca klasy ustalający śródroczną lub końcoworoczną ocenę zachowania ucznia ma
obowiązek na żądanie przekazać jego rodzicom pisemne uzasadnienie tej oceny.
4.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
5.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
6.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1)
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2)

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§ 37

Informacja o ocenach klasyfikacyjnych.
1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne z zachowania oraz ze wszystkich zajęć edukacyjnych
obowiązkowych i dodatkowych ucznia kl. IV – VI przekazywane są rodzicom w formie
pisemnego zestawienia opatrzonego podpisem wychowawcy. Opisowe oceny klasyfikacyjne
śródroczne z zachowania i zajęć edukacyjnych uczniów kl. I – III przekazywane są rodzicom
w formie pisemnej opatrzonej podpisem wychowawcy.
2.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed zakończeniem
semestru poinformować wychowawców o przewidywanych okresowych i rocznych ocenach
niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o ocenach
niedostatecznych oraz zagrożenie nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub wszystkich
przedmiotów w formie pisemnej .
3.Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują o
przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o
przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:
1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem tematu
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lekcji do dziennika lekcyjnego;
2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów
poszczególnych oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem
obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych
rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu.
4. Rodzice nieobecni w zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w
szkole zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie
wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru
pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i
przewidywanej rocznej ocenie zachowania. W czasie nieobecności wychowawcy oddziału,
informację pisemną rodzice odbierają w sekretariacie szkoły.
5. Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru przesyła pisemna informację o przewidywanych rocznych ocenach z
zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania
rodziców. Wysyłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców, uznaje się za odebrany.
§ 38
Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych
i zachowania.
1. Uczeń, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie
zachowania i chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić wniosek w tej
sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od otrzymania
informacji.
2.Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala termin
poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym w roku na
daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia może uczestniczyć
wychowawca i rodzic ucznia.
3.Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych
lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
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4.Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla
każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności
sprawdzające;
2) termin tych czynności;
3) zadania sprawdzające;
4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;
5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.
5. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności
sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne
prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.
6.Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania z
obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań edukacyjnych
podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się uczeń.
7.Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może
być niższa niż ocena przewidywana.
8.Poprawa, odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, powinna
mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych może
mieć formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych.
9.W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny z zachowania wychowawca
wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz przewodniczącym
Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcą, w obecności zainteresowanego ucznia,
ponownie ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę argumenty
ucznia lub jego rodziców ,dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć
pozaszkolnych ucznia.
10.Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności
przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację
wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia,
opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen
zachowania, w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub
jego rodziców.
11.Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego
uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów
samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej
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przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego
zespołu.
12.Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie
przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną
ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie
przeprowadzonej w ww. zespole.
13. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który
zwiera:
1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej
oceny;
2) termin spotkania zespołu;
3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;
4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.
14.Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy
zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.
15.Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką notatkę
potwierdzona przez ucznia podpisem.
16.Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic ucznia.
17. Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi nastąpić najpóźniej na
jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
§ 39
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w poniższych terminach:
a) egzamin klasyfikacyjny za I półrocze przeprowadza się w terminie 2 miesięcy od daty
posiedzenia klasyfikacyjnego;
b) egzamin klasyfikacyjny roczny przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
§ 40
Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
§41
Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
§ 42
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
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3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej.
§ 43
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 terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń w drodze
głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego komisji.
3. 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 albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne;
w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udział 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.
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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. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
8. 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.
9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
10. 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.
11. 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.

§ 44
1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna końcoworoczna ocena klasyfikacyjna może
być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
2. 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 w porozumieniu z rodzicami (prawnymi
opiekunami) ucznia.
3. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo
najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku końcoworocznej
klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może
zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna
może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. O
przeprowadzenie egzaminu poprawkowego wnioskuje do Dyrektora Szkoły uczeń,
jego rodzice (prawni opiekunowie) lub wychowawca klasy.
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4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których
egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich. O terminie egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły informuje rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1)
dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,
2)
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
3)
nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako
członek komisji.
5. Nauczyciel egzaminujący przygotowuje zestaw egzaminacyjny, przewidujący
wymagania edukacyjne na każdy stopień. Zestaw ten jest dopuszczany do egzaminu
przez przewodniczącego komisji.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę
ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół przechowuje się zgodnie z
przepisami w sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej lub w miejscu określonym
przez dyrektora szkoły.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
określonym przez dyrektora szkoły.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada
pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
§ 45
Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.1.
1.Uczeń i jego rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo odwołania się od
przewidywanej przez wychowawcę oceny końcoworocznej.
1.1.Pisemne odwołanie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)powinno być
złożone u dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć edukacyjnowychowawczych.
1.2.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor
szkoły powołuje komisję która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze
głosowania zwykłą większością głosów(w przypadku równej ilości głosów decyduje
głos
przewodniczącego komisji).
1.3.W skład komisji wchodzą:
a)dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze-jako przewodniczący komisji,
b)wychowawca klasy,
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c)wskazany przez dyrektora inny nauczyciel prowadzący w danej klasie zajęcia
edukacyjne
1.4.Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do
arkusza ocen. Protokół powinien zawierać:
a)skład komisji,
b)termin posiedzenia komisji,
c)wynik głosowania,
d)ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.
6.Podtrzymana lub ponownie ustalona i zatwierdzona ocena jest ostateczna i
obowiązująca ale nie może być niższa niż ustalona wcześniej.
1.5 Po posiedzeniu komisji dyrektor szkoły pisemnie odpowiada
na odwołanie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
§ 46
Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo
najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz
przystąpił do sprawdzianu.
§ 47
Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu do 31 sierpnia danego roku, powtarza
ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym
roku.
§ 48
Uczniowie klas IV – VI, którzy otrzymali średnią ocen semestralnych co najmniej
4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymują list gratulacyjny.
Do średniej ocen liczone są oceny ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów
nauczania, oraz z religii (etyki) lub innych dodatkowych zajęć edukacyjnych, na
które uczeń uczęszczał.
§ 49
Uczniowie klas IV – VI, którzy otrzymali średnią ocen rocznych co najmniej 4,75 oraz
wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymują świadectwo z wyróżnieniem i
nagrodę książkową. Do średniej ocen liczone są oceny ze wszystkich obowiązkowych
przedmiotów nauczania, oraz z religii (etyki) lub innych dodatkowych zajęć edukacyjnych, na
które uczeń uczęszczał. 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.
§ 50
Wyróżniający się uczniowie klas I – III, wskazani przez wychowawcę klasy otrzymują
nagrodę książkową.

24

§ 51
Społeczność szkolna informowana jest o zasadach oceniania w następujący sposób:
1. Ustne poinformowanie uczniów o kryteriach oceniania.
2. Zapoznanie SU z regulaminem oceniania.
3. Wychowawcy klas na godzinach do dyspozycji wychowawcy informują o kryteriach
ocen z zachowania.
§ 52
Dyrektor szkoły lub doradca dydaktyczny przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego
przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski z funkcjonowania szkolnego systemu
oceniania. Uwagi zgłaszane do dyrektora Szkoły przez nauczycieli, uczniów i rodziców są
podstawą do dokonywania analizy i zmian w niniejszym dokumencie.
§ 53
Nauczanie indywidualne.
1. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub
znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, organizuje się na okres określony w orzeczeniu o
potrzebie indywidualnego nauczania.
2. Indywidualne nauczanie dyrektor szkoły organizuje w sposób zapewniający realizację
wskazań wynikających z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego
nauczania.
3. Indywidualne nauczanie jest prowadzone przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły,
którym dyrektor powierzy prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania, w zakresie, miejscu
i czasie określonym przez dyrektora szkoły.
4. Zajęcia w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w
domu rodzinnym lub w szkole.
5. Zajęcia indywidualne nauczania są dokumentowane zgodnie z przepisami w sprawie
prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści nauczania, wynikające z podstawy
programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z
ramowego planu nauczania szkoły, dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia.
7. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania,
może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia
i warunków organizacyjnych ucznia.
8. W celu pełnego osobowego rozwoju uczniów objętych indywidualnym nauczaniem oraz
ich integracji ze środowiskiem rówieśników, dyrektor szkoły w miarę posiadanych
możliwości, uwzględniając stan zdrowia dzieci, organizuje im uczestniczenie w życiu szkoły
(np. w uroczystościach okolicznościowych).
9. Klasyfikacja semestralna i roczna ucznia upośledzonego umysłowo objętego nauczaniem
indywidualnym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu
edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania
ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
10. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów upośledzonych
umysłowo objętych nauczaniem indywidualnym są ocenami opisowymi.
12. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym nie upośledzony umysłowo jest oceniany
zgodnie z przyjętymi w WSO kryteriami oceniania.
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13. Ucznia objętego nauczaniem indywidualnym promuje się do klasy programowo wyższej
uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi
opiekunami).

§ 54
Zmiany w szkolnym systemie oceniania dokonywane są na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej.
§ 55
Szkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę
Pedagogiczną.
Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016/2017 z dnia 9 września 2016r.
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