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PREAMBUŁA 

 

My, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii „Poznań” w Poznaniu,  

w wewnątrzszkolnym systemie oceniania określamy warunki, które wpłyną na zmianę 

klimatu wokół oceniania w naszej szkole. Aby to było możliwe, do jego zbudowania 

włączyła się cała społeczność szkolna. 

Ocenianie pomoże nam wszystkim określić efektywność i skuteczność procesu 

kształcenia. Taka sytuacja oceniania pozwoli traktować je jako element wspierający  

i wspomagający proces edukacji szkolnej. 

 

ROZDZIAŁ I 

 

§1 

Postanowienia wstępne 

1. Szkoła nasza jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową. 

2.  Począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązuje podstawa 

programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych określona w załączniku 

nr 2  

do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 

2014r. poz. 803). 

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii „Poznań”  

w Poznaniu, zwany dalej WSO, jest dokumentem prawa wewnątrzszkolnego 

zapisanym w Statucie Szkoły (patrz rozdz. I §6 pkt 3 oraz rozdz. V §7 Statutu 

Szkoły). 

4. Celem tego dokumentu jest uściślenie zapisów Statutu Szkoły zgodnie z potrzebami 

codziennej pracy dydaktyczno–wychowawczej szkoły. 

5. Ilekroć w dokumencie jest mowa o: 

a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi 

zmianami),  
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b) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 4 im. Armii „Poznań”  

w Poznaniu, 

c) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii 

„Poznań” w Poznaniu, 

d) rodzicach – należy przez to rozumieć zarówno oboje rodziców, jak i prawnych 

opiekunów ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii „Poznań” w Poznaniu,  

a także rodzica bądź prawnego opiekuna samotnie wychowującego 

wspomnianego ucznia, 

e) dzienniku lekcyjnym – należy przez to rozumieć dziennik elektroniczny 

wprowadzony do użytku w Szkole Podstawowej nr 4 im. Armii „Poznań”  

w Poznaniu z dniem 1 września 2015 r. 

 

§2 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

- formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych  

do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie  

o nich uczniów i ich rodziców, 

- bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, według skali i w formach przyjętych w szkole oraz sposób 

zaliczania niektórych zajęć edukacyjnych, 

- ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

- ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz ustalanie rocznej i śródrocznej oceny zachowania, 

- ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

- przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, 

- ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach ucznia w nauce. 

2. WSO zakłada podział roku szkolnego na dwa półrocza. 

2.1 I półrocze trwa od 1 września do 31 stycznia, a II półrocze rozpoczyna się  

1 lutego i trwa do ferii letnich. 
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2.2 Daty rozpoczęcia i zakończenia zajęć tak w I jak i w II półroczu zostają 

określone w kalendarzu danego roku szkolnego.  
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§3 

Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

1. Cele ogólne: 

1.1 Docenianie postępów, jakie robią uczniowie, niezależnie od tego czy są one 

imponujące, czy skromne – o ile wynikają z rzeczywistego wysiłku ucznia. 

1.2 Gromadzenie informacji, rozpoznawanie i upowszechnianie przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania  

dla rzetelnego wnioskowania o jego osiągnięciach. 

1.3 Spowodowanie świadomego udziału wszystkich zainteresowanych w procesie 

oceniania. 

1.4 Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej dla podniesienia efektów nauczania w naszej 

szkole. 

2. Cele szczegółowe: 

2.1 Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jago 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie. 

2.2 Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia. 

2.3 Ukierunkowanie dalszej, samodzielnej pracy ucznia i motywowanie go do 

dalszej pracy. 

2.4 Wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. 

2.5 Ukształtowanie jego umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie  

i kierowania się nimi we własnym działaniu. 

2.6 Nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych  

i negatywnych. 

2.7 Dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach uczniów, a 

nauczycielom – informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia. 

2.8 Budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami i środowiskiem 

lokalnym, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznawanych potrzeb. 

2.9 Formułowanie oceny. 
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§4 

Skala ocen 

1. Ocenianie osiągnięć ucznia dokonuje się: 

a) w klasach I-III (I etap edukacyjny) w formie opisowej: ocena śródroczna  

i roczna, 

b) w klasach IV-VI (II etap edukacyjny) w stopniach szkolnych: oceny bieżące, 

śródroczne i roczne klasyfikacyjne. 

2. Na I etapie edukacyjnym:  

2.1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele uczący języka 

angielskiego opracowują kartę śródrocznej oceny opisowej.  

2.2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności  

w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

2.3.  Śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania w klasach I-III jest 

oceną opisową. 

3. Na II etapie edukacyjnym: 

3.1. Bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z przedmiotów 

ustala się w stopniach, według następującej skali: 

 

STOPIEŃ SKRÓT LITEROWY OZNACZENIE CYFROWE 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

3.2. Ocenianie ma charakter wspierający ucznia, dopuszcza się więc możliwość 

stosowania znaków „+” (plus) i „-” (minus) przy ocenach bieżących.  
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a) Znak „+” sugeruje, że uczeń posiada wiadomości i umiejętności 

wykraczające poza wymagania na daną ocenę, ale nie opanował zakresu 

wiadomości i umiejętności wymaganych na ocenę wyższą. Dopuszcza się 

stosowanie znaków „+” w celu odnotowania aktywności ucznia: w obszarze 

pracy na lekcji, pracy w grupach czy w obszarze pracy domowej. 

b) Znak „-„ sugeruje, że uczeń nie w pełni posiadł wiadomości i umiejętności 

wymagane na daną ocenę, jednakże przekraczają one wiadomości  

i umiejętności wymagane na ocenę niższą. Dopuszcza się stosowanie znaków 

„-” w celu odnotowania braku aktywności ucznia: w obszarze pracy na lekcji, 

pracy w grupach czy w obszarze pracy domowej. 

3.3. Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen bieżących uzyskanych  

przez ucznia w danym półroczu, a ocenę roczną na podstawie wszystkich 

ocen bieżących uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego. 

3.4. Oceny z przedmiotów wystawia nauczyciel uczący przedmiotu. 

 3.5  W szkole ustala się normy ilościowe, czyli przydział punktów otrzymanych  

        przez ucznia na poszczególne oceny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3.6  Oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne z przedmiotów, takich jak: j. polski,  

              j. angielski, przyroda, matematyka, historia, zajęcia komputerowe ustala się  

              na podstawie średniej ważonej według zasady:  

 

średnia ważona ocena 

od 1,70 dopuszczający 

powyżej 2,65 dostateczny 

% punktów ocena 

96-100 celujący 

91-95 bardzo dobry 

70-90 dobry 

50-69 dostateczny 

31-49 dopuszczający 

0-30 niedostateczny 
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powyżej 3,65 dobry 

powyżej 4,65 bardzo dobry 

powyżej 5,65 celujący 

 

 Wagi poszczególnych ocen określono w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

3.7 Ocenę śródroczną klasyfikacyjną ustala się jako średnią ważoną z ocen bieżą- 

      cych uzyskanych przez ucznia w danym półroczu, zaś ocenę roczną klasyfika- 

      cyjną jako średnią ważoną z ocen bieżących uzyskanych przez ucznia w ciągu  

      całego roku szkolnego. 

4. Na obu etapach kształcenia oceny z religii lub z etyki, tak bieżące, jak i śródroczna  

i roczna klasyfikacyjna, wystawiane są zgodnie z rozdz. I §4 pkt. 3.1 WSO.  

5. W klasach IV-VI roczną ocenę uzyskaną z religii albo z etyki wlicza się do średniej 

ocen uzyskanych z zajęć edukacyjnych z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy uczeń 

uczęszczał zarówno na zajęcia religii jak i zajęcia etyki, do średniej ocen 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. 

6.   Ocenę zachowania: śródroczną i roczną klasyfikacyjną w klasach IV–VI ustala się  

      w stopniach według następującej skali: 

- wzorowe  

- bardzo dobre 

- dobre 

- poprawne 

- nieodpowiednie 

- naganne. 

§5 

Kryteria ocen z przedmiotów 

1. W klasach I-III przyjmujemy następujące kryteria ocen bieżących, odnoszących się 

do zajęć edukacyjnych, w tym języka obcego, z wyłączeniem religii: 

A - umiejętność opanowana znakomicie (uczeń jest kompetentny i samodzielny): 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania, 
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- poprawnie stosuje posiadaną wiedzę i samodzielnie rozwiązuje nie tylko typowe 

zadania teoretyczne i praktyczne, 

- jest samodzielny, czyni postępy, 

- w pracach ocenianych punktowo zdobył od 90% do 100% punktów. 

B – umiejętność opanowana na poziomie zadawalającym (uczeń radzi sobie): 

- przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim 

stopniu trudności, 

- posiada niepełną wiedzę, która przy intensywniejszej pracy nie przekreśla 

możliwości zdobycia przez ucznia określonych umiejętności, 

- w pracach ocenianych punktowo zdobył od 51% do 89% punktów. 

C – umiejętność bardzo słabo opanowana (uczeń potrzebuje pomocy): 

- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, 

- nie pracuje samodzielnie, ma trudności z zadaniami o elementarnym stopniu 

trudności, 

- pomoc nauczyciela jest niezbędna, 

- w pracach ocenianych punktowo zdobył od 0% do 50% punktów. 

2. Wyniki sprawdzianów i testów na I etapie edukacyjnym mogą być odnotowywane 

liczbą uzyskanych punktów. 

3. W drugim półroczu klasy trzeciej ocenianie bieżące może być ustalane  

w stopniach wg. skali określonej w rozdz. I §4 pkt. 3.1 WSO.  

4. Na II etapie edukacyjnym przyjmujemy następujące kryteria ocen z przedmiotów: 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, 

które są konieczne do dalszego kształcenia, 

- nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą 

nauczyciela, 

- ma braki w wiedzy i umiejętnościach na tyle duże, że nie rokują one nadziei na 

ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował niezbędne wiadomości i umiejętności, które umożliwią mu 

kontynuowanie nauki i stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych, 

- rozwiązuje, z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  

o niewielkim stopniu trudności, 
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- posiada poważne braki, które można usunąć w dłuższym okresie czasu  

i nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował z zakresu danego przedmiotu wiadomości i umiejętności o niewielkim 

stopniu złożoności, często powtarzające się w programie nauczania i konieczne  

do kontynuowania nauki, 

- nabył proste, uniwersalne umiejętności, w najmniejszym zakresie wiadomości  

z danego przedmiotu, 

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w sytuacjach szkolnych i w życiu 

codziennym. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- opanował podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu danego przedmiotu 

ujęte w programie nauczania, 

- umie stosować zdobytą wiedzę w sytuacjach typowych (wg wzorów, 

przykładów) znanych z lekcji i podręcznika. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- w pełni opanował wiadomości i umiejętności z zakresu danego przedmiotu ujęte  

w programie nauczania, 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami  

w rozwiązywaniu problemów i zadań w nowych sytuacjach, 

- potrafi korzystać z różnych źródeł. 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

- w pełni opanował umiejętności i wiadomości z zakresu danego przedmiotu ujęte  

w programie nauczania, 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, w pełni 

wykorzystuje informacje dodatkowe, 

- samodzielnie i twórczo rozwija swoje zdolności, 

- wykonuje dodatkowe zadania zaproponowane przez nauczyciela, 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.  

5. Przy ocenianiu uwzględnia się indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne  

oraz możliwości psychofizyczne ucznia, w szczególności te zawarte w opiniach  

i orzeczeniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 



 13 

6. Umiejętności i wiadomości wymagane na poszczególne stopnie, umowy zawierane 

pomiędzy nauczycielem a uczniem i szczegółowe kryteria oceniania w ramach 

danego przedmiotu określają Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

7. Przedmiotowe Systemy Oceniania opracowują nauczyciele, zatwierdza dyrektor 

szkoły i są one przedstawiane uczniom i rodzicom jako obowiązujące na początku 

każdego roku szkolnego. 

8. W celu pozyskania informacji o osiągnięciach edukacyjnych uczniów trzykrotnie  

w ciągu roku będą przeprowadzone badania osiągnięć: 

8.1.  na początku edukacji - obserwacja wstępna, 

8.2.  pod koniec I etapu edukacyjnego - test wewnątrzszkolny, 

8.3.  na zakończenie II etapu edukacyjnego - sprawdzian zewnętrzny. 

 

§6 

Kryteria oceny zachowania  

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej i dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych osób, 

jego postawie wobec nauczycieli, rówieśników i innych osób. 

2. Ocenie podlegają zachowania prezentowane przez ucznia zarówno podczas pobytu  

w szkole, jak i poza szkołą tj. na wycieczkach oraz wyjściach szkolnych. 

3. W klasach I-III bieżący sposób monitorowania zachowania uczniów opracowuje 

nauczyciel uczący w danym oddziale i jest on przedstawiany uczniom i rodzicom 

jako obowiązujący. 

4. W klasach IV-VI zachowanie ucznia ocenia się uwzględniając następujące obszary: 

lp. kryteria oceny wskaźniki oceny 

1 

uczęszczanie na lekcje, 

zdw i zajęcia 

specjalistyczne 

punktualność i usprawiedliwienie 

nieobecności 

2 
stosunek do 

obowiązków szkolnych 

przygotowanie do zajęć, posiadanie 

przyborów, posiadanie stroju na zajęciach 

wychowania fizycznego, posiadanie  

i poszanowanie dzienniczka ucznia, strój 

galowy podczas uroczystości szkolnych, 

dbałość o honor i tradycje szkoły 
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3 
zachowanie podczas 

lekcji 

wykonywanie poleceń nauczyciela, brak 

nieuzasadnionych rozmów, skupienie się na 

zadaniu, przestrzeganie „Regulaminu 

zachowania się w szkole” 

4 
postawa wobec 

dorosłych 

szacunek, kultura słowa, sposób zwracania się 

do innych, brak przejawów agresji 

5 
postawa wobec 

rówieśników 

szacunek, kultura słowa, sposób zwracania się 

do innych, brak przejawów agresji 

6 

kultura osobista i 

dbałość  

o bezpieczeństwo i 

zdrowie 

dbałość o stosowny wygląd i ubiór, czystość i 

porządek wokół siebie, zdrowe nawyki oraz  

poprawność  i kulturę językową 

7 

poszanowanie mienia 

innych osób i szkoły 

 

dbałość o wyposażenie sal lekcyjnych  

i szkoły, estetykę klasy i szkoły,  

poszanowanie cudzej własności, 

przeciwdziałanie przejawom wandalizmu 

8 
podejmowanie działań 

na rzecz klasy i szkoły 

z własnej inicjatywy i na polecenie 

nauczyciela: pomoc w organizacji imprez 

szkolnych i klasowych, przygotowanie 

pomocy do lekcji, pomoc rówieśnikom w 

nauce, działalność w samorządzie szkolnym i 

inne 

9 aktywność pozalekcyjna 

reprezentowanie klasy i szkoły  

w konkursach, zawodach itp., aktywny udział 

w kole zainteresowań 

10 

szczególne zachowanie 

wymagające uznania ze 

strony nauczyciela 

widoczna poprawa zachowania, praca  

nad sobą, szczególnie wyróżniająca się 

postawa 

 

 

 

§7 

Tryb i zasady ustalania ocen zachowania ucznia 
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1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na, ani nie może być zależna od: 

a) oceny z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  

oraz ich rodziców o kryteriach oraz trybie i zasadach oceniania zachowania, a także 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Przekazanie informacji, o której mowa w pkt. 2 zostaje odnotowane w dokumentacji 

szkolnej tj.: 

a)  w protokolarzu zebrań z rodzicami podczas pierwszego zebrania klasowego  

we wrześniu każdego roku. 

b) w dzienniku lekcyjnym podczas pierwszej lekcji wychowawczej z uczniami. 

4. Nauczyciele uczący ucznia w ciągu trwania roku szkolnego odnotowują  

w dzienniku uwagi i spostrzeżenia, tak pozytywne, jak i negatywne, dotyczące 

zachowania ucznia, przypisując im kryterium, o którym mowa w rozdz. I §6 pkt. 4 

WSO. 

5. Wychowawca klasy trzykrotnie w ciągu roku szkolnego, tj. na półrocze, na miesiąc 

przed końcem roku szkolnego i na koniec roku szkolnego, na podstawie 

odnotowanych w dzienniku uwag i spostrzeżeń nauczycieli uczących ucznia, ocenia 

punktowo zachowanie ucznia przyznając 0-3 punkty w każdym z 

wyszczególnionych kryteriów, według następującej zasady: 

LICZBA PUNKTÓW 
CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA 

ZACHOWANIA 

0 pożądane kryterium zachowania nie występuje wcale 

1 pożądane kryterium zachowania występuje rzadko 

2 pożądane kryterium zachowania występuje często 

3 pożądane kryterium zachowania występuje zawsze 

 

6. Wychowawca klasy ma prawo przyznać lub odjąć punkty w każdym  

z wymienionych obszarów uwzględniając indywidualną sytuację życiową ucznia.  

7. Wychowawca klasy ma prawo konsultować przyznawanie punktów  

z pedagogiem i psychologiem szkolnym. 
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8. Pracownicy niepedagogiczni szkoły mogą wnioskować u wychowawcy klasy  

o podwyższenie bądź obniżenie uczniowi oceny dotyczącej poszczególnych 

kryteriów zachowania. 

9. Przy ustaleniu oceny śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej zachowania ucznia,  

u którego stwierdzono zaburzenia lub dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się 

wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania  

lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

10. Oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne zachowania ustala się według 

następującej skali: 

STOPIEŃ ZACHOWANIA ŚREDNIA Z OTRZYMANYCH PUNKTÓW 

wzorowe więcej niż 0,83 

bardzo dobre 0,7-0,83 

dobre 0,53-0,69 

poprawne 0,36-0,5 

nieodpowiednie 0,2-0,33 

naganne 0-0,16 

 

11. Ustalając ocenę śródroczną i roczną klasyfikacyjną zachowania ucznia uwzględnia 

się także następujące zasady: 

11.1. jeżeli uczeń dopuści się rażącego naruszenia zasad życia społecznego,  

nie może uzyskać oceny zachowania wyższej niż poprawna. 

11.2. uczeń, który wszedł w konflikt z prawem skutkujący wszczęciem 

postępowania przez Sąd lub Policję, nie może otrzymać oceny zachowania 

wyższej niż nieodpowiednia. 

12. Rodzice są zobowiązani do systematycznego pozyskiwania informacji na temat 

zachowania swojego dziecka. 

13. Wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców wysyłając wiadomość  

przy użyciu dziennika lekcyjnego o: 

13.1. proponowanej śródrocznej ocenie zachowania najpóźniej na 7 dni przed 

śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

13.2. proponowanej wstępnie rocznej ocenie zachowania na miesiąc przed 

rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 
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13.3. proponowanej ostatecznie rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 

najpóźniej 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej.  

14. Ustalona przez wychowawcę śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna.  

15. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna z zastrzeżeniem rozdz. I §7 pkt 19 i rozdz. II §12 WSO. 

16. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z proponowanymi ocenami 

klasyfikacyjnymi zachowania, z zastrzeżeniem rozdz. II §8 pkt 6 WSO. 

17. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o przewidywanej ocenie 

nieodpowiedniej lub nagannej: 

a) na tydzień przed klasyfikacją śródroczną (załącznik nr 1a) 

b) na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego (załącznik nr 1b) 

c) natychmiast po zaistniałej sytuacji klasyfikującej zachowanie ucznia  

do oceny nieodpowiedniej lub nagannej (rozdz. I §7 p. 12 WSO). 

18. W razie nieobecności wychowawcy o ocenach zachowania zobowiązany jest 

poinformować uczniów i rodziców oraz radę pedagogiczną nauczyciel wyznaczony 

przez dyrektora szkoły. 

19. Uczeń lub jego rodzice mogą w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Tryb odwołania 

określony został w rozdz. II §12. 
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Rozdział II 

 

§1 

Zasada otwartości i jawności 

Celem tej zasady jest doprowadzenie do tego, aby każdy aspekt podlegający ocenianiu 

w każdej jego fazie był znany uczniom oraz ich rodzicom. 

1. Na pierwszych zajęciach lekcyjnych w nowym roku szkolnym nauczyciele 

informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania, niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz 

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na pierwszym organizowanym w danym roku szkolnym 

zebraniu z rodzicami przekazuje rodzicom uczniów informacje o dokumentach 

szkolnych dotyczących sposobu formułowania przez nauczycieli wymagań 

edukacyjnych oraz sposobu ich sprawdzania z jednoczesnym wskazaniem miejsca, 

w którym powyższe dokumenty się znajdują, tj. na stronie internetowej szkoły i w 

bibliotece szkolnej. 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich 

rodziców o zasadach oceniania zachowania: 

- uczniów informuje na pierwszej lekcji wychowawczej i odnotowuje ten fakt w 

dzienniku, 

- rodziców informuje na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu,  

co zostaje odnotowane w protokolarzu zebrań rodziców.  

4. Uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu. 

5. Uczeń jest na bieżąco informowany o konsekwencjach wynikających z otrzymania 

danej oceny. 

6. Ocena jest obiektywna i adekwatna do posiadanej przez ucznia wiedzy. 

7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Na życzenie ucznia lub 

jego rodziców zostają utajnione przed rówieśnikami z klasy. 

8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę ma obowiązek ją 

uzasadnić: 
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a) ustnie - w rozmowie z uczniem lub rodzicami. 

b) pisemnie - na pisemny wniosek rodziców, który musi być zarejestrowany  

w sekretariacie szkoły. 

Pisemne uzasadnienie oceny następuje w terminie 7 dni od daty wpłynięcia 

wniosku. 

 

§2 

Zasada różnicowania wymagań 

Celem tej zasady jest dostosowanie wymagań do możliwości indywidualnych ucznia, 

umożliwienie uczniom zaprezentowania wiedzy w wybranej przez nich lub nauczyciela 

formie oraz zapewnienie możliwości udziału uczniów w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych i specjalistycznych, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 

1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne w stosunku  

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 

rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania, na podstawie: 

- opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującej na potrzebę takiego 

dostosowania, 

- zapisów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i ustaleń zawartych  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa  

w art. 71b ust. 1b ustawy, 

- zapisów orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, 

- rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

oraz możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli  

i specjalistów, 

- opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki  

i plastyki, jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi, należy w szczególności 

brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się  



 20 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz - w przypadku 

wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej 

3.1 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia: 

a) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

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

opinii. 

b) z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych  

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

3.2 W przypadku, gdy okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona’. 

4 Uczeń, u którego rozpoznano indywidualne potrzeby rozwojowe i/lub edukacyjne 

może uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz innych zajęciach 

specjalistycznych prowadzonych przez szkołę. 

 

§3 

Zasada różnorodności form sprawdzania 

Celem tej zasady jest stosowanie różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności 

uczniów. 

1. Częstość i formy sprawdzania i oceniania postępów i osiągnięć uczniów są 

właściwe dla poszczególnych przedmiotów nauczania i są opisane  

w Przedmiotowym Systemie Oceniania właściwym dla danego przedmiotu. 

2. Ocenianie to systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy  

i umiejętności ucznia, takie jak:  

a) ocenianie bieżące: 

- kartkówki 

- sprawdziany 

- testy 
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- odpowiedzi ustne 

- zadania domowe 

- aktywność na lekcji 

- prace dodatkowe 

b) ocenianie sumujące: 

- kontrolne prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy z całego 

półrocza, roku lub z zakresu podanych umiejętności (podane w harmonogramie 

nadzoru pedagogicznego). 

3. Narzędziami pomiaru są: 

a) kartkówka - niezapowiedziana forma sprawdzania stosowana zamiast 

odpowiedzi ustnej, obejmująca sprawdzenie jednego zagadnienia lub niewielkiej 

partii materiału określonej przez nauczycieli w Przedmiotowych Systemach 

Oceniania; czas trwania kartkówki nie powinien przekraczać 15 minut.  

b) kontrolne prace pisemne: 

- sprawdzian 

- test diagnostyczny 

- test standaryzowany 

- praca literacka. 

Wszystkie te formy dotyczą sprawdzenia umiejętności i wiadomości  

(np. po zakończeniu działu, omówieniu problemu) jako podsumowanie pracy 

śródrocznej lub rocznej; czas trwania kontrolnej pracy pisemnej to 1 lub 2 

godziny lekcyjne. 

c) odpowiedź ustna 

d) głos w dyskusji (aktywność w czasie lekcji, praca w grupach) 

e) prace dodatkowe (np. projekty edukacyjne, konkursy) 

f) zadania domowe. 

4. W przypadku kontrolnych prac pisemnych przewidzianych harmonogramem 

nadzoru pedagogicznego, przeprowadza się je na tych samych godzinach 

lekcyjnych w tym samym dniu, równocześnie we wszystkich klasach jednego 

poziomu kształcenia. 

5 W całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania 

wyznaczone przez dyrektora szkoły.  
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§4 

Zasada notowania postępów uczniów  

i oceniania różnorodnych form aktywności uczniów 

Celem tej zasady jest gromadzenie obszernej informacji o uczniu dla rzetelnego 

wnioskowania o jego osiągnięciach edukacyjnych. 

1. Postępy ucznia notuje się w formie: 

a)  oceny opisowej (kl. I – III) 

b) karty ocen śródrocznych klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i zachowania (kl. I-III) 

c)  ocen bieżących, śródrocznych, rocznych i końcowych  klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych (kl. IV-VI) 

d) zgromadzonych wytworów uczniów. 

2. Dokumentem, w którym notuje się informacje o postępach uczniów jest 

elektroniczny dziennik lekcyjny. 

3. Rodzice zobowiązani są do regularnego kontrolowania ocen wpisanych przez 

nauczycieli do dziennika. 

4. Podczas pobytu w szkole uczeń ma obowiązek posiadać dzienniczek ucznia, który 

jest opieczętowany pieczęcią szkoły i podpisany przez rodziców. 

5. Dzienniczek ucznia, o którym mowa w pkt. 4 służy w szczególności  

do usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole i innej korespondencji, a w 

przypadku uczniów, których rodzice nie mają dostępu do dziennika elektronicznego, 

służy również do notowania informacji o postępach ucznia.   

5.1 Rodzic usprawiedliwia nieobecność ucznia niezwłocznie po powrocie dziecka  

do szkoły, wpisując do dzienniczka okres nieobecności i jej powód  

oraz składając pod tą informacją własnoręczny podpis. 

6. Forma oceniania i częstotliwość jej notowania: 

a) kartkówka – jej wyniki nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż tydzień 

po jej przeprowadzeniu 

b) kontrolna praca pisemna – jej wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami 

nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu 

c) odpowiedź ustna na lekcji  

d) głos w dyskusji (aktywność w czasie lekcji, praca w grupach) 
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e) zadanie domowe, prace dodatkowe – ocena następuje na podstawie samodzielnej 

pracy wykonanej przez ucznia. 

7. W dzienniku lekcyjnym ocenę z kartkówki wpisuje się kolorem zielonym, a ocenę  

z kontrolnych prac pisemnych kolorem czerwonym. 

8. Odnotowując ocenę w dzienniku nauczyciel zaznacza datę jej wystawienia i jej 

temat. 

9. Prace pisemne nauczyciel przechowuje do końca danego roku szkolnego. 

 

§5 

Zasada systematyczności i terminowości 

Celem tej zasady jest planowanie procesu oceniania i wdrażanie ucznia  

do systematycznej pracy. 

1. Ocenianie osiągnięć ucznia powinno być dokonywane systematycznie: 

a) w różnych formach: ustnej i pisemnej 

b) każdy uczeń powinien uzyskać w półroczu co najmniej 4 oceny, w tym jedną 

ocenę z kontrolnej pracy pisemnej (rozdz. II §3 pkt. 3b WSO). 

2. Ocenianie jest integralną częścią procesu uczenia się i nauczania, dlatego powinno 

być rytmiczne i zaplanowane w czasie. 

 

§6 

Zasada higieny umysłowej ucznia 

Celem tej zasady jest stworzenie warunków do przyswajania wiedzy bez przeciążenia 

umysłu obszerną ilością zadań w jednym czasie. 

1. Ustalając termin przeprowadzenia wybranej formy sprawdzania wiedzy  

i umiejętności należy przestrzegać następujących ustaleń: 

1.1 Sprawdziany zapowiada się przynajmniej tydzień przed ich terminem  

i zaznacza się ten fakt w dzienniku. 

1.2 W ciągu tygodnia przeprowadza się w danej klasie tylko trzy sprawdziany. 

1.3 W ciągu jednego dnia przeprowadza się w danej klasie tylko jedną pisemną 

pracę kontrolną, o której mowa w rozdz. II §3 pkt 3b. 

2. Nauczyciele powinni udzielać uczniom wsparcia emocjonalnego, zachęcać  

do systematycznej pracy oraz stosować pochwały słowne. 
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§7 

Zasada równości stosowanych form oceniania 

Celem tej zasady jest zapewnienie uczniowi stosowania tych samych form oceniania. 

1. Narzędzia i formy oceniania, o których mowa w rozdz. II §3 pkt.2 WSO, stosuje 

się w odniesieniu do wszystkich uczniów szkoły.  

 

§8 

Zasada komunikowania o wynikach 

Celem tej zasady jest bieżące informowanie ucznia i jego rodziców o czynionych  

przez ucznia postępach, powodowanie zmiany na lepsze oraz pomoc w planowaniu 

dalszych działań. 

1. Nauczyciel w relacji z uczniem przekazuje informację zwrotną: 

a) przeprowadzając rozmowę indywidualną, 

b) pisząc notatkę w zeszycie przedmiotowym lub dzienniku, 

c) recenzując pracę pisemną ucznia. 

2. Nauczyciel lub wychowawca w relacji z rodzicami przekazuje informację 

zwrotną: 

a) podczas rozmowy indywidualnej, bezpośrednio lub telefonicznie, 

b) pisząc notatkę w zeszycie przedmiotowym 

c) pisząc notatkę za pośrednictwem dziennika, a w przypadku braku dostępu 

rodzica do dziennika elektronicznego, pisząc notatkę w dzienniczku ucznia. 

d) w czasie zebrań z rodzicami – zgodnie z harmonogramem zebrań  

e) w czasie dyżuru nauczyciela przeznaczonego na konsultację z rodzicami 

f)  poprzez kartę ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania (kl. I-III). 

3. Rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych ucznia. 

4. Rodzice potwierdzają podpisem fakt zapoznania się z notatką w zeszycie lub w 

dzienniczku ucznia.  

5. Wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców wysyłając wiadomość przy 

użyciu dziennika elektronicznego o: 

a) proponowanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych 

przedmiotów i zachowania, 

b) proponowanych wstępnie rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych 

przedmiotów i zachowania,  
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c) proponowanych ostatecznie rocznych ocenach klasyfikacyjnych  

z poszczególnych przedmiotów i zachowania.  

6. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się z proponowanymi ocenami 

klasyfikacyjnymi z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

6.1 Rodzic, który nie ma możliwości zapoznania się z proponowanymi ocenami  

w dzienniku elektronicznym zobowiązany jest do poinformowania 

wychowawcy o zaistniałym fakcie, a wychowawca zobowiązany jest  

do przekazania mu wówczas „Karty śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych i zachowania” (załącznik nr 2a) i  „Karty rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania (załącznik nr 2b). 

6.2 Karta, o której mowa w pkt. 6.1 zostaje przekazana uczniowi, który potwierdza 

jej odbiór własnoręcznym podpisem i ma obowiązek przekazać ją w tym 

samym dniu rodzicom. 

6.3 W przypadku braku możliwości odbioru ww. karty przez ucznia, karta ta 

zostaje wysłana listem poleconym na adres rodziców dziecka i uznawana 

będzie za informację dostarczoną zainteresowanym. 

7. Wychowawca klasy w dzienniku lekcyjnym odnotowuje, kiedy i w jakiej formie 

poinformował uczniów i ich rodziców o ocenach klasyfikacyjnych  

z poszczególnych przedmiotów. 

 

§9 

Zasada odpowiedzialności 

Celem tej zasady jest uczynienie ucznia odpowiedzialnym i świadomym osiągniętych 

wyników w nauce. 

1. Uczeń: 

a) bierze udział w tworzeniu i ewaluacji WSO, 

b) zna zasady WSO, 

c) świadomie poddaje się ocenie, 

d) dokonuje samooceny stanu wiedzy i umiejętności, 

e) przyjmuje aktywną postawę przy poprawianiu własnych wyników, 

f) jest odpowiedzialny za wyniki swojej edukacji, 

g) wie jak postąpić w sytuacji zagrożenia oceną negatywną, 



 26 

h) rozumie celowość doskonalenia swoich umiejętności oraz osobistego rozwoju 

intelektualnego. 

2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za: 

a) kierowanie procesem dydaktycznym, 

b) uzyskiwane efekty kształcenia,  

c) stworzenie odpowiednich warunków do harmonijnego przebiegu tego procesu 

d) konstruktywne wnioski do dalszej pracy. 

3. Rodzice ucznia są odpowiedzialni za aktywne wspieranie jego procesu 

dydaktycznego. 

 

§10 

Zasada efektywności racjonalnego procesu oceniania 

Celem tej zasady jest planowanie procesu uczenia się i nauczania, by w rezultacie 

proces oceniania świadczył o jego efektywności, a w szczególności: 

a) były widoczne postępy uczniów, 

b) nauce towarzyszyło zadowolenie dziecka i rodziców, 

c) nauczyciel miał satysfakcję w planowaniu kolejnego procesu nauczania, uczenia 

się i oceniania. 

 

§11 

Zasada poprawiania ocen 

Celem tej zasady jest określenie warunków poprawiania ocen i umożliwienie 

ocenianemu skorzystania z przysługującego prawa. 

1. Uczeń ma prawo poprawienia ocen bieżących w formie ustalonej  

przez nauczyciela. Szczegółowe zasady poprawiania ocen określono  

w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

2. Poprawy oceny dokonuje się na zasadach i w formach określonych  

przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami w takim terminie,  

aby informacja o wyniku poprawy mogła być przekazana przed zebraniem 

klasyfikacyjnym. 

3. W przypadku, gdy ponad 50% uczniów danej klasy otrzyma oceny niedostateczne 

ze sprawdzianu, nauczyciel zobowiązany jest powtórzyć materiał i ponownie 
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sprawdzić stopień jego opanowania. U podstaw tego założenia leży dążenie  

do eliminowania braków. 

4. Jeżeli miesiąc przed wystawieniem ocen średnia ważona ocen ucznia z danego 

przedmiotu wynosi powyżej 5,50 (lub odpowiednio 4,50, 3,50, 2,50), uczeń ma 

prawo poprawić kolejny raz jeden wybrany przez siebie sprawdzian z okresu 

klasyfikacyjnego. 

5. W przypadku, gdy uczeń uzyska niedostateczną śródroczną ocenę klasyfikacyjną  

z zajęć edukacyjnych, zobowiązany jest do nadrobienia zaległości i w okresie 

ustalonym z nauczycielem, przedstawienia wyników swojej pracy. Stanowi to 

warunek uzyskania pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć 

edukacyjnych. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę 

klasyfikacyjną z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych, może przystąpić  

do egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. II §13 

WSO. 

7. Poprawa oceny odbywa się na wniosek ucznia lub jego rodzica. 

8. Nauczyciel zobowiązany jest do udzielenia pomocy uczniowi w taki sposób,  

aby ten miał możliwość i szansę uzupełnienia braków. 

 

§12 

Zasada odwoływania się od ustalonej oceny  

z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania 

1. Rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem  

o podwyższenie proponowanej przez nauczyciela oceny rocznej z zajęć 

edukacyjnych. 

1.1. Z wnioskiem wystąpić mogą rodzice ucznia, który w przeciągu całego okresu 

nauki starał się wykorzystać wszystkie szanse poprawy wynikające  

z Przedmiotowych Systemów Oceniania oraz postępował zgodnie z ich 

założeniami. 

1.2. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie prośby. 

1.3. Dyrektor przeprowadza analizę zasadności wniosku i udziela zgody  

na rozpoczęcie procedury. 
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1.4. Nauczyciel w ciągu 3 dni od rozpoczęcia procedury ustala z uczniem termin 

sprawdzianu obejmującego materiał z programu zrealizowanego w ciągu całego 

roku szkolnego zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na 

ocenę o jaką wnioskują rodzice. 

1.5. O terminie sprawdzianu należy poinformować rodziców ucznia. 

1.6. W wyniku przeprowadzonej procedury ocena ucznia może zostać podwyższona  

od proponowanej o jeden stopień. 

2. Nie później niż 2 dni robocze od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych rodzice ucznia mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2.1 Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie. 

2.2 W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady 

pedagogicznej, a o wstrzymaniu niezwłocznie powiadamia organ prowadzący 

szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2.3 W przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego, organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla 

uchwałę rady pedagogicznej. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 

pedagogiczne jest ostateczne. 

2.4 Dyrektor po wstrzymaniu uchwały rady pedagogicznej powołuje komisję, która 

przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych. 

2.5 Termin sprawdzianu wiedzy i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami. 

2.6 W skład komisji, o której mowa w pkt. 2.3 wchodzą: 

- dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie 

same zajęcia edukacyjne. 

2.7 Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 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 
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prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

2.8 Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  

nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

2.9 Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej 

oceny rocznej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem rozdz. II §11 pkt 6 WSO. 

2.10 Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

- imię i nazwisko ucznia, 

- nazwę przedmiotu, z którego przeprowadzany jest sprawdzian, 

- termin sprawdzianu, 

- skład komisji, 

- zadania (pytania) sprawdzające, 

- wynik sprawdzianu, 

- ustaloną ocenę klasyfikacyjną, 

- podpisy wszystkich osób wchodzących w skład komisji.  

2.11 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego  

w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Ostateczny termin 

przeprowadzenia sprawdzianu mija 15 września kolejnego roku szkolnego. 

4. Przepisy pkt. 2-3 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych  

od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna. 

5. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się od proponowanej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

6. Rodzice ucznia mogą wystąpić o ustalenie wyższej oceny zachowania od 

proponowanej przez wychowawcę klasy z zachowaniem warunków i trybu 

określonego w pkt. 7 i 8. 
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7. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców o proponowanej wstępnej 

rocznej ocenie zachowania. 

7.1 W ciągu 3 dni od otrzymania informacji o proponowanej wstępnej rocznej 

klasyfikacyjnej  ocenie  zachowania rodzice ucznia mogą wystąpić z pisemnym 

wnioskiem o określenie warunków podwyższenia oceny. 

7.2 Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. 

7.3  Wychowawca klasy w ciągu 3 dni od otrzymania wniosku, w obecności 

pedagoga lub psychologa szkolnego, spisuje z uczniem kontrakt, w którym 

określa oczekiwania wobec jego zachowania uwzględniające w szczególności: 

poprawę konkretnych zachowań, naprawę wyrządzonych szkód, określone 

zadania do wykonania.  

7.4 Kontrakt ten podpisują wychowawca, uczeń i jego rodzice.  

7.5 Kontrakt zostaje dołączony do dokumentacji pedagogicznej ucznia. 

7.6 Jeżeli w ciągu miesiąca od podpisania kontraktu uczeń dotrzyma ustaleń 

kontraktu i nie zaniedba innych obszarów podlegających ocenie zachowania, 

wychowawca może podwyższyć ocenę proponowaną o jeden stopień. 

7.7 Najpóźniej na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej, wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców  

o proponowanej ostatecznie rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

8. Nie później niż 2 dni robocze od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych rodzice ucznia mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

8.1 Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie. 

8.2 Dyrektor szkoły przeprowadza analizę zasadności wniosku i udziela zgody na 

rozpoczęcie procedury. 

8.3 Dyrektor poleca wychowawcy klasy pisemnie uzasadnić proponowaną ocenę 

zachowania. 

8.4 W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły, w ciągu 3 dni od daty wpłynięcia wniosku, powołuje komisję 

w składzie: 

- dyrektor szkoły lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji, 
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- wychowawca klasy, 

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 

- pedagog szkolny, 

- psycholog szkolny, 

- przedstawiciel rady rodziców. 

Komisja może zasięgnąć opinii przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego w 

powyższej sprawie. 

8.5 Komisja ustala ostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

8.6 Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

- skład komisji, 

- termin posiedzenia komisji, 

- wynik głosowania, 

- uzasadnienie. 

8.7 Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od proponowanej  

przez wychowawcę. Ocena jest ostateczna. 

 

§13 

Zasady klasyfikowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 

klasyfikacyjnych i poprawkowych 

Celem tej zasady jest określenie warunków towarzyszących klasyfikowaniu uczniów 

oraz przeprowadzania wszelkich egzaminów wynikających z rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej. 

§13.1 

Klasyfikowanie śródroczne, roczne i końcowe 

1. Klasyfikacja uczniów polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych,  rocznych  i końcowych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. 
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2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku 

szkolnego pod koniec I półrocza. Termin przeprowadzenia klasyfikacji śródrocznej 

zostaje podany w „Harmonogramie rad pedagogicznych” na dany rok szkolny. 

3. Klasyfikowanie roczne odbywa się na zakończenie roku szkolnego. Termin 

przeprowadzenia klasyfikacji rocznej zostaje podany w „Harmonogramie rad 

pedagogicznych” na dany rok szkolny. 

4. Klasyfikowanie końcowe dokonuje się na zakończenie klasy szóstej i składają się  

na nie: 

- roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie szóstej, 

- roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie szóstej. 

5. Najpóźniej na 7 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne  

oraz wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, zobowiązani są poinformować 

ucznia i jego rodziców o ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i klasyfikacyjnej ocenie zachowania w sposób określony w rozdz. II §8 pkt. 5-7 

WSO. 

6. O przewidywanej ocenie niedostatecznej lub możliwości nieklasyfikowania 

wychowawca informuje ucznia i jego rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej w sposób określony w rozdz. II §8 pkt. 5-7 WSO. 

7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna śródroczna  

lub roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego  

z zastrzeżeniem §13.4.  

8. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy na podstawie spostrzeżeń  

i uwag odnotowanych w dzienniku przez nauczycieli uczących ucznia. Sposób 

ustalenia oceny z zachowania określa rozdz. I §7 WSO.  

8.1 W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu w okresie klasyfikacji 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjne ustala nauczyciel tego samego 

 lub pokrewnego przedmiotu wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej stwierdzono, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki  

w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć 

uczniowi szansę uzupełnienia braków. 
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10. 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 przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

§13.2 

Egzamin klasyfikacyjny, 

 o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b ustawy 

1. Uczeń zdaje egzaminy klasyfikacyjne z jednego lub wszystkich przedmiotów, 

 jeżeli: 

a)     nie był klasyfikowany z przyczyn usprawiedliwionych, 

b) nie był klasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych i rada pedagogiczna 

wyraziła zgodę na jego klasyfikację, 

2. Pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny kieruje uczeń lub jego rodzice 

    do dyrektora szkoły przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,  

    który ustalając termin egzaminu, bierze pod uwagę: 

a)     możliwości ucznia, 

b) zakres materiału, 

c)     inne okoliczności (choroba, sytuacja rodzinna). 

Po ustaleniu terminu sporządza się notatkę służbową, którą przechowuje się  

w dokumentacji egzaminacyjnej. 

3. Egzamin przeprowadza się w ciągu 2 tygodni od zakończenia zajęć w I półroczu  

lub nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z pkt 3, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

5. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, w której skład wchodzą: 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jak przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu  

z nauczycielem przedmiotu, uczniem i jego rodzicami. 
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7. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem muzyki, plastyki, zajęć 

technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

8. Pytania (zadania) egzaminacyjne ustala nauczyciel. Stopień trudności pytań 

powinien być zróżnicowany i odpowiadać kryterium odpowiadającemu 

poszczególnym stopniom oceny. 

9. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego zostaje ustalona ocena 

klasyfikacyjna w stopniu według skali określonej w rozdz. I §4, pkt. 3.1 WSO. 

10. Od oceny uzyskanej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego przysługuje odwołanie  

w trybie określonym w rozdz. II §12 WSO. 

11. Uzyskana w wyniku egzaminu niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może 

zostać zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa  

w rozdz. II §13.4 WSO. 

 

§13.3 

Egzamin klasyfikacyjny,  

o którym mowa w art. 16 ust. 11 oraz art. 20  z, h ust. 3 i 3a ustawy 

1. Uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny jeżeli: 

a) spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, 

b) gdy przechodzi ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach 

szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu, 

c) gdy uczeń szkoły niepublicznej, nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej 

jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły 

publicznej. 

2. Termin egzaminu:  

- w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 16 ust. 11 ustawy ustala się nie później 

niż  w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, 

- w przypadku ucznia,  o którym  mowa w art. 20 z,h ust. 3 i 3a ustawy ustala się nie 

później niż przed  pierwszym dniem nauki ucznia w szkole, 

na wspólnym spotkaniu dyrektora szkoły z rodzicami i nauczycielami przedmiotu 

uwzględniając: 

- zakres materiału 
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- możliwości ucznia 

- inne okoliczności.  

Podczas tego spotkania sporządza się notatkę służbową, którą przechowuje się  

w dokumentacji egzaminacyjnej. 

3. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, w której skład wchodzą:  

- dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący 

- nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany egzamin 

W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów rodzice ucznia. 

4. Dla ucznia, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy, nie przeprowadza się  egzaminu 

klasyfikacyjnego z: plastyki, muzyki, zajęć technicznych, wychowania fizycznego 

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie ustala się oceny zachowania. 

5. Tryb przeprowadzenia egzaminu, a w szczególności liczbę zajęć edukacyjnych, z 

których uczeń może być egzaminowany w ciągu jednego dnia, ustala 

przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami ucznia. 

6. Pytania egzaminacyjne ustalają nauczyciele w porozumieniu z przewodniczącym 

komisji. Stopień trudności pytań powinien być zróżnicowany i odpowiadać 

kryteriom ocen przyjętym w szkole. 

7. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciele w 

porozumieniu z przewodniczącym komisji ustalają stopnie według skali 

wymienionej w rozdz. I §4 pkt 3.1 WSO. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

- nazwę zajęć edukacyjnych, z których został przeprowadzony egzamin, 

- skład komisji, 

- termin egzaminu, 

- imię i nazwisko ucznia, 

- zadania egzaminacyjne, 

- zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i wykonanych zadaniach 

praktycznych 

- ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia. Protokół stanowi załącznik  

do arkusza ocen ucznia. 
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9. Uzyskana w wyniku egzaminu niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może 

zostać zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa  

w rozdz. II §13.4 WSO. 

 

§13.4 

Egzamin poprawkowy 

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

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Nauczyciel uczący przedmiotu zobowiązany jest poinformować ucznia o treściach 

nauczania i wymaganiach przewidzianych na ocenę dopuszczającą. Fakt ten 

odnotowuje na piśmie, a przyjęcie informacji potwierdzone jest podpisem ucznia  

i jego rodziców. Dokument ten przechowuje nauczyciel w swojej dokumentacji. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak 

niż do 30 września kolejnego roku szkolnego. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły  

w składzie: 

- dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

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

fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracach 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie 
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nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 

tej szkoły. 

8. Kryteria wystawiania ocen z egzaminu poprawkowego są takie same jak kryteria 

wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych.  

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

- skład komisji, 

- termin egzaminu, 

- imię i nazwisko ucznia 

- zadania egzaminacyjne, 

- ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i wykonanych przez ucznia zadaniach praktycznych. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej, z zastrzeżeniem, że:  

11.1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden 

raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem,  

że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 
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§13.5 

Promocja do klasy programowo wyższej  

oraz ukończenie szkoły 

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

wyższej z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych 

poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub jego stanem 

zdrowia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy na wniosek 

wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy. 

2. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego  

z zastrzeżeniem §13.4 pkt.11.1. 

2.1 Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych  

      i dodatkowych (o ile na nie uczęszczał) zajęć edukacyjnych, religii lub etyki  

      średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,  

      otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

2.2 W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej 

       ocen, o której mowa w pkt 2.1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnią z rocz- 

       nych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten spo- 

       sób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tą należy zaokrąglić do liczby całko- 

       witej w górę. 

3. Uczeń, który nie spełnia warunków określonych w pkt. 2, nie otrzymuje promocji 

do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem rozdz. II §13.4 pkt 11.1 WSO. 

4. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny 

klasyfikacyjne i ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w §13.6 WSO. 

5. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, o której mowa w pkt 4 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

5.1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub 

etykę,  
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do średniej ocen, o której mowa w pkt. 5 wlicza się także końcowe oceny 

klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

6. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na lekcje religii i zajęcia etyki, do średniej 

ocen, o której mowa w pkt. 5 wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych 

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.  

7. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w pkt. 4, powtarza klasę szóstą 

i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do sprawdzianu, o 

którym mowa w §13.6 WSO. 

8. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju  

i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie dwóch klas. 

 

§13.6 

Sprawdzian na koniec klasy szóstej 

1. Sprawdzian w  klasie szóstej jest  przeprowadzany na podstawie wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza w jakim 

stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

3. Sprawdzian przeprowadza się w terminie głównym w kwietniu i w terminie 

dodatkowym w czerwcu w dniu ustalonym i podanym w odpowiednim komunikacie 

przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.  

4. Arkusze egzaminacyjne do przeprowadzenie sprawdzianu przygotowywane są przez 

OKE. 

5. Sprawdzian składa się z dwóch części: 

a) w części pierwszej bada się wiadomości umiejętności z języka polskiego oraz z 

matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych 

przedmiotów osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym, 



 40 

b) w części drugiej bada się wiadomości i umiejętności z języka obcego 

nowożytnego, którego uczeń uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

6. Uczniowie z potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami dysfunkcjami mają 

prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji na 

podstawie zapisów komunikatu opublikowanego przez OKE. Komunikat ten określa 

także szczegółowe warunki udokumentowania wspomnianych dysfunkcji. 

7. OKE zapewnia prawidłowe warunki i nadzoruje przebieg sprawdzianu, który 

przebiega zgodnie z procedurami określonymi w odrębnych przepisach. 

8. Przebieg sprawdzianu w szkole nadzoruje zespół egzaminacyjny powołany przez 

dyrektora szkoły, który jest jego przewodniczącym. 

9. Protokoły przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się 

według zasad określonych odrębnymi przepisami. 

10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ma obowiązek przerwać i unieważnić 

daną część sprawdzianu uczniowi, w przypadku którego: 

a) stwierdzono niesamodzielność rozwiązywania zadań, 

b) stwierdzono, że wniósł lub korzysta na sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych nie 

wymienionych w komunikacie OKE, 

c) stwierdzono, że zakłóca prawidłowy przebieg odpowiednich części sprawdzianu 

w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom. 

11. Procedura postępowania w przypadku przerwania i unieważnienia danej części 

sprawdzianu została określona w osobnych przepisach. 

12. Wyniki sprawdzianu: 

12.1  ustala powołany przez dyrektora OKE zespół egzaminatorów wpisany  

do ewidencji egzaminatorów. 

12.2  przedstawiane są w procentach na podstawie liczby punktów przyznanej przez 

egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego 

odczytu karty odpowiedzi, jeżeli do sprawdzania prac wykorzystuje się 

narzędzia elektroniczne. 

12.3  obejmują: 

a) wynik części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z j. polskiego oraz 

wyniku z matematyki, 

b) wynik części drugiej. 
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12.4  są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. 

13. Wynik sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły. 

14. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o 

szczegółowych wynikach sprawdzianu  wydane przez OKE wraz ze świadectwem 

ukończenia szkoły. 

15. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu 

lub wyznaczonej części w wyznaczonym terminie lub przerwał sprawdzian, 

przystępuje do sprawdzianu lub wyznaczonej części w szkole, której jest uczniem, 

w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora OKE.  

16. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 31 sierpnia danego 

roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu 

w następnym roku.  

17. Uczeń lub jego rodzice może, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia 

odpowiednio danej części sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem 

do dyrektora OKE, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy 

dotyczące jego przeprowadzania. 

18. Dyrektor OKE rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie siedmiu dni od ich 

otrzymania i informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców. 

19. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania 

sprawdzianu na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 17 lub z urzędu dyrektor 

OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE może unieważnić daną część sprawdzian i 

zarządzić jej ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na 

wynik sprawdzianu. Unieważnienie może nastąpić zarówno w stosunku do 

wszystkich, jak i poszczególnych uczniów. 

20. W przypadku niemożności ustalenia wyników danej części sprawdzianu 

spowodowanej zaginięciem prac egzaminacyjnych sprawdzianu lub innymi 

przyczynami losowymi, dyrektor OKE  w porozumieniu z dyrektorem CKE 

unieważnia daną część sprawdzianu i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 

21. Termin ponownego sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 19 i 20 ustala dyrektor 

CKE. 

22. Przygotowanie zestawów zadań i pytań, arkuszy sprawdzianu, ich przechowywanie 

i przekazywanie szkołom odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie 

informacji niejawnych. 
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§14 

Zasada przyznawania nagród i wyróżnień  

Celem tej zasady jest motywowanie ucznia do osiągania lepszych wyników w nauce. 

 

§14.1 

Nagrody i wyróżnienia w klasach I-III 

1. Przyznawane w klasach I-III nagrody i wyróżnienia mają na celu: 

a) dostrzeganie mocnych stron każdego ucznia, 

b) mobilizowanie ucznia do podjęcia wysiłku edukacyjnego, 

c) wytyczenie właściwych wzorów zachowań godnych naśladowania, 

d) wskazanie drogi do samodoskonalenia. 

2. Uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich na koniec roku szkolnego 

nagradzani są Medalami Wzorowego Ucznia, na których wychowawca zaznacza 

zdobyte zgodnie z Regulaminem przyznawania Medali wyróżnienia-wzory w 

przewidywanych 12 kategoriach ( po klasie I – 10 kategorii). Zasady przyznawania 

tego wyróżnienia określa „Regulamin przyznawania Wyróżnienia Medal 

Wzorowego Ucznia”. 

3. Po klasie trzeciej uczniom wyróżniającym się w trzyletnim cyklu edukacji na 

płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej, przyznawana jest zgodnie z 

regulaminem Brązowa, Srebrna i Złota Tarcza Wzorowego Ucznia. Zasady 

przyznawania tej nagrody określa „Regulamin przyznawania Nagrody Tarcza 

Wzorowego Ucznia”. 

4.   Na zakończenie edukacji wczesnoszkolnej, po klasie trzeciej, uczeń szczególnie wy-  

     różniający się w trzyletnim cyklu edukacji nie tylko na forum szkoły, ale również  

     poza nią może zdobyć nagrodę szczególną, która jest  Prymusik Szkoły Podstawowej  

     nr 4 im. Armii ,,Poznań” w Poznaniu. Zasady przyznawania nagrody szczególnej  

     określa „Regulamin przyznawania nagrody szczególnej Prymusik Szkoły  

     Podstawowej nr 4 im. Armii „Poznań”.  
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§14.2 

Nagrody i wyróżnienia w klasach IV-VI 

1. Począwszy od klasy IV uczeń może otrzymać Odznakę Wzorowego Ucznia Armii 

„Poznań”. 

1.1 Odznaka przyznawana jest w trzech stopniach: 

- po klasie IV – brązowa odznaka III stopnia 

- po klasie V – srebrna odznaka II stopnia 

- po klasie VI złota odznaka I stopnia. 

1.2 Kryteria przyznawania odznak 

a) ocena wzorowa z zachowania 

b) średnia ocen za rok szkolny 5,0 i powyżej, 

c) świadectwo bez ocen dostatecznych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, 

d) udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

1.3 Kolejność przyznawania odznak: 

a) uczeń, który uzyskał w klasie IV odznakę III stopnia (brązową) może 

otrzymać w klasie V odznakę II stopnia (srebrną), a w klasie VI – I stopnia 

(złotą). 

b) obowiązuje kolejność przyznawania odznak (III, II, I ). 

1.4 Kandydata do odznaki typuje wychowawca i samorząd klasowy. 

1.5 Wychowawca przedstawia kandydatów do odznaki na klasyfikacyjnym 

końcoworocznym posiedzeniu rady pedagogicznej. Rada Pedagogiczna 

podejmuje decyzję o przyznaniu odznaki. Decyzja rady jest ostateczna. 

Odznaki Wzorowego Ucznia Armii „Poznań” wraz z legitymacją wręcza 

podczas uroczystości kończącej dany rok szkolny dyrektor szkoły. Informacja 

o zdobycie przez ucznia tego wyróżnienia umieszczana jest na świadectwie 

szkolnym jako szczególne osiągnięcie oraz wpisana do Złotej Księgi Ucznia 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii „Poznań”. 
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2. „List pochwalny dla rodziców” otrzymują rodzice ucznia, który uzyskał Złotą 

Odznakę Armii „Poznań”. 

3. Uczniowie, którzy wyróżnili się w danym roku szkolnym w różnych dziedzinach 

pracy szkoły otrzymują na koniec roku szkolnego nagrody książkowe ufundowane 

przez Radę Rodziców. 

4. Na zakończenie roku szkolnego Rada Pedagogiczna w „Plebiscycie na 

najsympatyczniejszego ucznia – absolwenta szkoły” wybiera (w głosowaniu 

tajnym) najsympatyczniejszego absolwenta. Nagrodę – niespodziankę dla tego 

ucznia funduje dyrektor szkoły. Uczeń otrzymuje także okolicznościowy dyplom. 

5. Na zakończenie nauki w Szkole Podstawowej nr 4 im. Armii „Poznań’ Rada 

Pedagogiczna przyznaje wyróżnienie „Prymus Szkoły”. Zasady przyznawania 

wyróżnienia „Prymus Szkoły” określa Regulamin przyznawania nagrody 

szczególnej „Prymus Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii „Poznań” w Poznaniu”.  

 

ROZDZIAŁ III 

 

§1 

Ewaluacja WSO 

1. WSO podlega ewaluacji. 

2. Z grona pedagogicznego wybiera się czteroosobowy zespół złożony z: 

a) nauczycieli I etapu edukacyjnego 

b) nauczycieli II etapu edukacyjnego 

c) pedagoga szkolnego 

d) wicedyrektora 

który będzie gromadził w ciągu całego roku szkolnego wszystkie uwagi na temat 

wdrażanego systemu oceniania. Zgromadzone w ten sposób informacje pochodzące 

od: 

- uczniów 

- rodziców  

- nauczycieli 

oraz obserwacja życia szkoły stanowić będą materiał do wnioskowania  

o skuteczności systemu. 

3. Zespół dokonywał będzie analizy WSO 
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a) bieżącej 

b) śródrocznej 

c) rocznej 

d) po zakończeniu I i II etapu edukacyjnego. 

4. Sposoby ewaluacji: 

- analiza sprawozdań z pracy dydaktyczno-wychowawczej klas I-VI, 

- przegląd i wnioski z kontroli dokumentacji pedagogicznej, 

- analiza testów wewnątrzszkolnych po I etapie edukacyjnym, 

- analiza wyników Sprawdzianu w klasie szóstej. 

5. Narzędzia ewaluacji: 

- ankiety 

- wywiady 

- sondaż 

- analiza wyników osiągnięć ucznia 

- kontrola dokumentacji pedagogicznej. 

6. Zespół będzie zbierał, opracowywał i upowszechniał wyniki, które będzie 

przedstawiał na analitycznych posiedzeniach Rady Pedagogicznej z udziałem 

przedstawicieli Rady Rodziców. 

 

§2 

Postanowienia końcowe 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania może ulec zmianom. Projekt zmian WSO 

przygotowuje Rada Pedagogiczna i przedstawia do zaopiniowania Radzie Rodziców 

i Samorządowi Uczniowskiemu. 

2. Zmiana składu osobowego Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców  

nie wymaga ponownego opiniowania tego dokumentu. 

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii „Poznań” 

      w Poznaniu wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

 



 46 

Pieczątka szkoły                                                                          Załącznik nr 1a do WSO 

 

 

 

Poznań, dnia…………………………………… 

 

                                               Pani/Pan 

   …………………………………………………………….. 

                                                                                                                                           

.…………………………………………………………….. 

 

Wychowawca klasy………………..…… informuje o przewidywanym dla syna/córki 

………………………………………………………………………………………….. 

śródrocznym stopniu niedostatecznym z następujących przedmiotów: 

1)………………………………………………. 

2)………………………………………………. 

3)………………………………………………. 

4)……………………………………………….. 

5)……………………………………………….. 

6)……………………………………………….. 

 

oraz zachowaniu………………………………. 

 

Proszę o pisemne potwierdzenie przyjęcia do wiadomości ww. informacji w terminie do 

…………………………………………………………. 

 

 

……………………………….                          ……………………………….. 

       /podpis rodziców/                                              /podpis wychowawcy/    
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Pieczątka szkoły                                                                          Załącznik nr 1b do WSO 

 

 

 

Poznań, dnia…………………………………… 

 

                                               Pani/Pan 

   …………………………………………………………….. 

                                                                                                                                           

.…………………………………………………………….. 

 

Wychowawca klasy………………..…… informuje o przewidywanym dla syna/córki 

………………………………………………………………………………………….. 

rocznym stopniu niedostatecznym z następujących przedmiotów: 

1)………………………………………………. 

2)………………………………………………. 

3)………………………………………………. 

4)……………………………………………….. 

5)……………………………………………….. 

6)……………………………………………….. 

 

oraz zachowaniu………………………………. 

 

Proszę o pisemne potwierdzenie przyjęcia do wiadomości ww. informacji w terminie do 

…………………………………………………………. 

 

 

……………………………….                          ……………………………….. 

       /podpis rodziców/                                              /podpis wychowawcy/    
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Pieczątka szkoły                                                                                Załącznik nr 2a WSO 

 

 

Karta śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i zachowania 

w roku szkolnym ………………… 

 

 

………………………………………………………………. 

/imię i nazwisko ucznia/ 

 

…………………………….. 

/klasa/ 

 

Zachowanie:………………………………. 

 

PRZEDMIOT OCENA 

RELIGIA/ETYKA  

J.POLSKI  

HISTORIA  

J.ANGIELSKI  

MATEMATYKA  

PRZYRODA  

MUZYKA  

PLASTYKA  

ZAJĘCIA TECHNICZNE  

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE  

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

 

 

 

……………………………………                      ……………………………… 

             /wychowawca/                                                        /data/ 
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Pieczątka szkoły                                                                               Załącznik nr 2b WSO 

 

 

Karta rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i zachowania 

w roku szkolnym ………………… 

 

 

………………………………………………………………. 

/imię i nazwisko ucznia/ 

 

…………………………….. 

/klasa/ 

 

Zachowanie:………………………………. 

 

PRZEDMIOT OCENA 

RELIGIA/ETYKA  

J.POLSKI  

HISTORIA  

J.ANGIELSKI  

MATEMATYKA  

PRZYRODA  

MUZYKA  

PLASTYKA  

ZAJĘCIA TECHNICZNE  

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE  

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

 

 

……………………………………                      ……………………………… 

             /wychowawca/                                                        /data/ 

 


