
1 
 

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE 

w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy  

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenia 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 wprowadza się 

uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28. 08.  2015 r. poniższe zasady oceniania: 

 

CELE I ZAKRES OCENIANIA 

 

§1 

Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów jest procesem rozpoznawania przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny – wyniku 

spełnienia wymagań wraz z jej uzasadnieniem.  

 

§2 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,  

2. udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien dalej się uczyć,  

3. udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  

4. motywowanie ucznia do dalszej pracy,  

5. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  
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§3 

Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami poszanowania praw i godności ocenianego.  

 

§4 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów  

i rodziców (prawnych opiekunów) na warunkach określonych przez nauczycieli,  

2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach określonych 

niniejszym dokumentem,  

3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających,  

4. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunków ich poprawiania.

 

ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

§5 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego       

przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów.  

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.  

3. Wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć oraz zasady oceniania zachowania są 

udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) przez nauczycieli  

i wychowawców w bibliotece szkolnej.  

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępnione uczniowi i jego rodzicom 

(opiekunom prawnym). Prace te są dostępne dla rodziców podczas zebrań i indywidualnych 

spotkań z nauczycielami.    
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6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel pisemnie uzasadnia 

ustaloną ocenę. 

7. Aktualne oceny cząstkowe wpisywane są na bieżąco przez nauczycieli do systemu 

elektronicznego „LIBRUS Synergia”. 

8. Uwagi o zachowaniu ucznia wpisywane są na bieżąco przez nauczycieli do dzienniczków 

uczniowskich oraz zeszytów uwag i pochwał klasowych.  

 

§6 

Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie, zgodnie  

z wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania oraz z przyjętym w planie dydaktycznym nauczyciela 

harmonogramem sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia.  

 

§7 

1. Oceny dzielą się na:  

• bieżące – określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części zajęć 

edukacyjnych, 

• śródroczne – mające na celu okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, a także ustalenie oceny z zachowania,  

• roczne – będące podsumowaniem osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym  

i służące ustaleniu ocen klasyfikacyjnych rocznych oraz oceny zachowania, 

• końcowe – ustalone w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.  

2. Liczba ocen bieżących w semestrze z danego przedmiotu zależy od liczby godzin tego 

przedmiotu w tygodniu: 1 godzina – 4 oceny, 2 godziny – 5 ocen, 3 godziny –  

6 ocen, 4 godziny – 8 ocen, 5 godzin – 10 ocen, 

 

§8 

1. W klasach I - III szkoły podstawowej ocenianie cząstkowe oraz klasyfikacyjne śródroczne  

i roczne uczniów ma formę oceny opisowej i odbywa się w oparciu o arkusz obserwacji 
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ucznia. Roczna ocena opisowa uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości             

i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

2. Od klasy IV szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjum ocenianie cząstkowe odbywa się 

wg systemu mieszanego, tzn.:  

a) oceną wg skali 1– 6 z użyciem znaków „+” (podwyższającego ocenę) oraz „–” 

(obniżającego ocenę) z wyłączeniem ocen celującej i niedostatecznej,  

Stopień Oznaczenie cyfrowe Skrót literowy 

celujący 6 cel. 

bardzo dobry 5 bdb. 

dobry 4 db. 

dostateczny 3 dost. 

dopuszczający 2 dop. 

niedostateczny 1 ndst. 

b) oceną punktową (np. testy, sprawdziany, kartkówki, dłuższe wypowiedzi pisemne),  

c) oceną opisową (np. recenzja lub ocena ustna),  

d) zaliczeniem wykonanej pracy.  
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2. 1.  

W przypadku przeliczania wyniku punktowego (np. z testu, sprawdzianu, kartkówki, dłuższej 

wypowiedzi pisemnej) na ocenę wg skali 1 – 6 dokonuje się to w następujący sposób: 

 

Procent uzyskanych 

punktów 
Ocena  

od 95% 6 

od 85% 5 

od 70% 4 

od 50%  3 

od 30% 2 

poniżej 30% 1 

 

3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne od klasy IV szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjum 

ustala się w stopniach wg skali 1 - 6 z użyciem znaków „+” (podwyższającego ocenę) oraz „–

” (obniżającego ocenę) z wyłączeniem ocen celującej i niedostatecznej.  

4. Oceny klasyfikacyjne roczne od klasy IV szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjum 

ustala się w stopniach wg skali 1 - 6 z wyłączeniem znaków „+” (podwyższającego ocenę) 

oraz „–” (obniżającego ocenę).  

5. W dokumentach szkolnych oceny wymienione w §8 ust. 3 i 4 podawane są w pełnym 

brzmieniu.  

§8.1 

1. Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego w oddziałach 

klas I – III: 

 

a) ocenę „wspaniale opanował/a materiał z języka angielskiego” otrzymuje uczeń,  

który: opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności zawartych w obowiązującej 

podstawie programowej, jest samodzielny i twórczy, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych  

i praktycznych,  
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b) ocenę „bardzo dobrze opanował/a materiał z języka angielskiego” otrzymuje uczeń, 

który: opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności zawartych w obowiązującej 

podstawie programowej, posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,  

 

c) ocenę „dobrze opanował/a materiał z języka angielskiego” otrzymuje uczeń,  

który: opanował wiadomości i umiejętności zawarte w obowiązującej podstawie 

programowej w sposób niepełny, ale nie wskazuje to na kłopoty w opanowaniu 

dalszych treści kształcenia,  

 

d) ocenę „słabo opanował/a materiał z języka angielskiego” otrzymuje uczeń,  

który: w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności zawarte  

w obowiązującej podstawie programowej, 

 

e) ocenę „niewystarczająco opanował/a materiał z języka angielskiego” otrzymuje 

uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych  

w obowiązującej podstawie programowej. 

 

§9 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne, o których mowa w §5 ust.1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe                 

lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym.  

2. W przypadku ucznia niepełnosprawnego lub indywidualnego nauczania dostosowanie 

wymagań edukacyjnych, o których mowa w §5 ust.1, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.  

 

§10 

1. Podstawowymi dokumentami rejestrującymi osiągnięcia ucznia są: dziennik lekcyjny, arkusz 

ocen, świadectwo ukończenia klasy i świadectwo ukończenia szkoły.  
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2. Informacje o osiągnięciach ucznia są przekazywane jego rodzicom (prawnym opiekunom):  

a) podczas minimum dwóch spotkań informacyjnych z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) w semestrze (zebrania, wywiadówki),  

b) podczas konsultacji odbywających się zgodnie z harmonogramem przedstawionym 

rodzicom na początku roku szkolnego,  

c) podczas indywidualnych spotkań nauczyciela z rodzicem (prawnym opiekunem) 

ustalanych przez obie strony,  

d) za pośrednictwem systemu elektronicznego „Librus SYNERGIA”.  

3. W nauczaniu wczesnoszkolnym (klasy 1-3) na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną  

i roczną nauczyciel przedkłada prawnym opiekunom w formie pisemnej krótką informację  

o postępach dydaktycznych dziecka. 

 

4. Miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału 

informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne wpisują te oceny do sytemu 

„Librus Synergia”, a wychowawca oddziału przekazuje rodzicom pisemną informację             

o wszystkich przewidywanych dla ucznia śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych. 

W przypadku przewidywanych ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

nagannej oceny zachowania wychowawca oddziału zobowiązany jest do uzyskania 

potwierdzenia odbioru informacji przez rodziców ucznia.  

 

 

5. Propozycje ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych oraz ocen zachowania podawane są do wiadomości rodzicom (prawnym 

opiekunom) w formie pisemnej nie później niż 7 dni przed radą klasyfikacyjną.  

Za przekazanie informacji rodzicom uczniów odpowiada wychowawca oddziału.   

 

§11 

Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie pisemnych prac 

uczniowskich, testów, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, kartkówek, prac wytwórczych, 

projektów, ćwiczeń praktycznych, prac domowych, obserwacji, samooceny dokonanej               

przez ucznia oraz innych form wynikających ze specyfiki poszczególnych zajęć edukacyjnych.  
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Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych bierze się pod uwagę przede wszystkim 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.  

§12 

1. Pisemna praca klasowa (1–2 godz.) musi być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem 

i odnotowana w dzienniku lekcyjnym. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone w klasie 

nie więcej niż trzy prace klasowe, a w ciągu jednego dnia nie więcej niż jedna. Pisemna praca 

klasowa obejmuje:  

a) sprawdzian dotyczący umiejętności i wiedzy z większej liczby jednostek lekcyjnych,  

b) samodzielne wypracowanie na zadany temat,  

c) test umiejętności i wiedzy, inne dłuższe samodzielne prace ucznia zgodne z wymaganiami 

danego przedmiotu.  

2. Pisemne prace kontrolne nauczyciel ocenia w terminie dwóch tygodni, a w przypadku 

choroby nauczyciela w terminie trzech tygodni.  

3. Pisemne prace kontrolne przechowywane są w szkole 7 dni roboczych po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Prace te udostępniane są rodzicom (prawnym opiekunom) 

podczas zebrań i indywidualnych spotkań z nauczycielem.   

4. Uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej w formie i czasie ustalonymi  

przez nauczyciela, jednak nie później niż miesiąc od wystawienia oceny.   

5. Uczeń ma obowiązek przystąpienia do pisemnej pracy kontrolnej (np. sprawdzianu, testu, 

kartkówki, wypracowania), na której był nieobecny, na zasadach ustalonych  

przez nauczyciela. W przypadku nieprzystąpienia do zaliczenia w wyznaczonym terminie 

uczeń otrzymuje z tej pracy ocenę niedostateczną.  

6. Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z bieżącej formy sprawdzania i oceniania  

w wyjątkowych sytuacjach losowych.  

7. Uczniowie klas sportowych biorący udział w zawodach, obozach i zgrupowaniach 

sportowych są zobowiązani do uzupełnienia treści zajęć, na których byli nieobecni,                

w terminie uzależnionym od czasu trwania nieobecności, nie dłużej jednak niż w ciągu 5 dni 

roboczych. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość indywidualnego sposobu 
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uzupełnienia zaległości po wcześniejszym uzgodnieniu z wicedyrektorem szkoły ds. sportu 

lub dyrektorem szkoły.  

8. Kartkówka, czyli forma wypowiedzi sprawdzająca bieżące wiadomości i umiejętności ucznia 

z zakresu 1-3 jednostek lekcyjnych, nie wymaga wcześniejszej zapowiedzi i nie może 

przekraczać 15 minut pracy na lekcji.  

9. Kontrola prac domowych ucznia przez nauczyciela odbywa się zarówno pod względem 

ilościowym, jak i jakościowym w sposób zrównoważony; może ona przybrać formę:  

a. parafy potwierdzającej odrobienie pracy domowej,  

b. podpisu nauczyciela potwierdzającego jakościowe sprawdzenie wykonanego 

zadania,  

c. oceny wskazującej na wady i zalety wykonanego zadania.  

10. Uczniowie gimnazjum realizują obowiązkowy projekt edukacyjny, który jest zespołowym, 

planowym działaniem mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem 

różnorodnych metod. Temat projektu dotyczy wybranych treści podstawy programowej              

dla gimnazjum. Realizacja odbywa się w zespołach uczniowskich pod opieką nauczyciela. 

Uczniowie: 

a. wybierają temat projektu, 

b. określają cele i etapy realizacji, 

c. wykonują zaplanowane działania, 

d. publicznie prezentują rezultaty pracy. 

      Informacje o realizacji projektu wpisuje się na świadectwo ukończenia gimnazjum 

11. Praca w grupie projektowej, o której mowa w §12 punkt 10 ma wpływ na roczną ocenę 

zachowania ucznia. Praca ucznia w grupie projektowej może mieć także wpływ na ocenę  

z zajęć edukacyjnych, których dotyczy tematyka pracy. Wychowawca klasy na początku roku 

szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

Szczegółowe zasady realizacji projektu stanowią załącznik do Statutu Szkoły. 

12. W przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego 

dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Na świadectwie 

ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia    

w realizacji projektu wpisuje się wtedy „zwolniony”, albo „zwolniona”. 
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13. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, albo „zwolniona”. 

14. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia               

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

 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW 

 

§13 

1. Ocena zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym                   

oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.  

2. Ocenianiu podlega postawa ucznia w zakresie rozwoju osobowości, relacji międzyludzkich, 

motywacji i obowiązków szkolnych zgodnie z kryteriami przyjętymi w szkole. 

 

§14 

1. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena zachowania jest oceną 

opisową.  

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się 

według następującej skali:  

• wzorowe,  

• bardzo dobre,  

• dobre,  

• poprawne,  
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• nieodpowiednie,  

• naganne.  

3. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych ani na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

 

§15 

1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu opinii innych 

nauczycieli, pracowników szkoły, opinii i samooceny uczniów.  Wychowawca, ustalając 

ocenę zachowania, bierze także pod uwagę indywidualną sytuację środowiskową ucznia         

oraz jego uwarunkowania psychofizyczne. 

2. Wychowawca przechowuje dokumentację dotyczącą oceny zachowania do 7 dni roboczych 

po zakończeniu zajęć rocznych edukacyjno — wychowawczych. 

3. Wychowawca, ustalając oceny z zachowania, bierze pod uwagę osiągnięcia sportowe ucznia  

i jego zaangażowanie w życie sportowe szkoły. 

4. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę zgodnie z powyższą procedurą           

jest ostateczna.  

5. W przypadku oceny zachowania uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, w których to opiniach zawarte                      

są informacje o możliwych zaburzeniach zachowania wynikłych z nieprawidłowego rozwoju 

osobowości lub wynikłych ze stwierdzonych zaburzeń i nieprawidłowości mogących 

wpływać na zachowanie niezależnie od woli ucznia (ADHD, organiczne uszkodzenia 

ośrodkowego układu nerwowego, padaczka i inne) – ocena ta powinna być uzgadniana  

z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Przy ustaleniu klasyfikacyjnej oceny zachowania      

należy uwzględnić wpływ zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych na zachowanie ucznia.  

 

 

§16 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli           

i uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz zasad określonych w statucie szkoły.  
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Ocenę zachowania ustala się indywidualnie dla każdego ucznia, biorąc pod uwagę spełnienie 

wymagań na poszczególne oceny, a także zaangażowanie i wysiłek ucznia oraz jego postępy           

w pracy nad własnym rozwojem intelektualnym i społecznym, a także uwarunkowania 

środowiskowe.  

Ocena zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 

 

⎯ wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

⎯ postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

⎯ dbałość o honor i tradycje szkoły, 

⎯ dbałość o piękno mowy ojczystej, 

⎯ dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

⎯ godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

⎯ okazywanie szacunku innym osobom, 

⎯ zaangażowanie w działania szkoły podejmowane na rzecz kultury fizycznej.  

 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który może stanowić wzór dla innych, a w szczególności:  

W sferze osobistej:  

• wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią;  

• rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia;  

• pomaga rówieśnikom lub młodszym kolegom w przezwyciężaniu trudności w nauce, 

• zawsze ubiera się stosownie do okoliczności, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

zasadami dotyczącymi m. in. braku makijażu czy kolczykowania ciała; 

• jest uczynny, tolerancyjny, życzliwy;  

• reaguje na czyjeś niestosowne zachowanie lub brak kultury słowa (wulgaryzmy).  
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W sferze obowiązków szkolnych:  

• wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, bezwzględnie stosuje się do wszystkich 

zapisów regulaminów szkolnych; 

• pilnie i sumiennie wypełniania obowiązki szkolne;  

• jest szczególnie aktywny na zajęciach;  

• stara się uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce, wykonuje dodatkowe prace, 

uczestniczy w organizowanych przez szkołę zajęciach dodatkowych, w pełni 

wykorzystuje swój potencjał i możliwości, bierze odpowiedzialność za proces uczenia się 

i własny rozwój;  

• systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, ma wszystkie nieobecności 

usprawiedliwione;  

• reprezentuje szkołę (np. w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach 

sportowych); odnosi sukcesy; 

• odpowiedzialnie łączy uprawianie sportu z nauką, zawsze uzupełnia zaległości;  

• w realizacji projektu edukacyjnego wyróżnia się zaangażowaniem, rzetelnością                               

i terminowym wykonaniem zadań, samodzielnie i twórczo realizuje ideę projektu, 

wspiera innych i ma pozytywny wpływ na zespół (dotyczy uczniów gimnazjum 

realizujących obowiązkowy projekt edukacyjny).  

 

W sferze kontaktów międzyludzkich:  

• inicjuje działania na terenie szkoły, współorganizuje uroczystości szkolne; 

• zawsze chętny do pomocy, sam zauważa potrzebę pomocy innym w trudnych sytuacjach;  

• dba o mienie klasy i szkoły;  

• w rywalizacji sportowej zawsze przestrzega zasad fair play, okazuje szacunek 

przeciwnikom, tworzy ducha wspólnoty drużyny, zachowuje się godnie zarówno  

w przypadku zwycięstwa, jak i porażki;    

• we wszystkich sytuacjach szkolnych jego postawę cechuje respektowanie wartości 

ogólnoludzkich (uczciwość, szacunek, prawdomówność, sprzeciw wobec zła itd.); 
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• cechuje go wysoka wrażliwość na problemy społeczne, angażuje się w ich rozwiązywanie 

(np. angażuje się w działania wolontariatu); 

• swoją aktywną postawą przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku szkoły. 

 

 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, którego wyróżnia zaangażowanie w pracę                   

nad własnym rozwojem, a w szczególności 

W sferze osobistej:  

• ubiera się stosownie do okoliczności zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami 

dotyczącymi m. in. braku makijażu czy kolczykowania ciała; jego wygląd nie budzi 

zastrzeżeń; 

• jest uczynny, tolerancyjny, życzliwy;  

• reaguje na czyjeś niestosowne zachowanie lub brak kultury słowa (wulgaryzmy).  

 

W sferze obowiązków szkolnych:  

• sumiennie stosuje się do wszystkich zapisów regulaminów szkolnych, m. in. nie używa 

telefonu komórkowego na terenie szkoły oraz podczas zajęć odbywających się  

poza szkołą (np. wycieczek, zawodów sportowych, wyjść do kina, teatru, muzeum); 

• stara się zakwalifikować do grupy osób reprezentujących szkołę na zawodach 

sportowych, olimpiadach przedmiotowych; 

• jest szczególnie aktywny na zajęciach;  

• stara się uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce, wykonuje dodatkowe prace, 

uczestniczy w organizowanych przez szkołę zajęciach dodatkowych, dobrze wykorzystuje 

swój potencjał i możliwości;  

• umiejętnie łączy uprawianie sportu z nauką, zawsze uzupełnia zaległości;  

• ma usprawiedliwione nieobecności (dopuszcza się 3 godziny nieusprawiedliwione  

w semestrze) 
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• z zaangażowaniem realizuje projekt edukacyjny, rzetelnie i terminowo wykonuje przyjęte  

zadania, samodzielnie realizuje ideę projektu, dobrze współpracuje w zespole (dotyczy 

uczniów gimnazjum realizujących obowiązkowy projekt edukacyjny). 

W sferze kontaktów międzyludzkich:  

• swoim zachowaniem godnie reprezentuje honor i dobre imię szkoły;  

• aktywnie bierze udział w życiu szkoły; 

• w rywalizacji sportowej przestrzega zasad fair play, okazuje szacunek przeciwnikom 

tworzy ducha wspólnoty drużyny;    

• jego postawę cechuje respektowanie wartości ogólnoludzkich (uczciwość, szacunek, 

prawdomówność, sprzeciw wobec zła itd.); 

• jest wrażliwy na problemy społeczne, np. angażuje się w działania wolontariatu; 

• dba o bezpieczeństwo swoje i innych osób.  

 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega regulaminów szkolnych, zasad współżycia 

społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, a szczególności 

W sferze osobistej:  

• jest uczciwy i sumienny; 

• dba o kulturę słowa;  

• dba o higienę osobistą;  

• nie używa telefonu komórkowego na terenie szkoły oraz podczas zajęć odbywających się 

poza szkołą (np. wycieczek, zawodów sportowych, wyjść do kina, teatru, muzeum);  

• zauważa swoje błędy i potrafi je naprawić, jest samokrytyczny; 

• nosi schludny i czysty strój, w przypadku dziewczynek nie nosi zbyt krótkich spódnic, 

unika biżuterii, jego wygląd nie budzi zastrzeżeń; 

• nosi stosowne uczesanie tzn. włosy czyste i naturalne;  

• unika makijażu, zdobienia paznokci, kolczykowania ciała;  
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• przychodzi na uroczystości szkolne w strojach galowych; 

• nie ulega żadnym nałogom; 

• nie manifestuje zachowań o charakterze erotycznym (seksualnym); 

• zachowuje się kulturalnie i taktownie.  

 

W sferze obowiązków szkolnych:  

• rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne;  

• wywiązuje się z podjętych zadań i działań, w tym zadeklarowanych zajęć sportowych; 

• stara się uzyskiwać oceny w górnych granicach swoich możliwości; 

• nie wykorzystuje w pełni możliwości uczestnictwa w organizowanych przez szkołę 

zajęciach dodatkowych; 

• ma usprawiedliwione nieobecności (dopuszcza się możliwość do 10 godzin 

nieusprawiedliwionych w semestrze); 

• nie spóźnia się na zajęcia ze swojej winy;  

• wykonuje polecenia nauczyciela; 

• pracuje systematycznie; 

• stara się właściwie łączyć uprawianie sportu z nauką, przeważnie uzupełnia zaległości;  

• bierze aktywny udział w realizacji projektu edukacyjnego, terminowo wywiązuje się          

z przyjętych zadań, dobrze współpracuje w zespole,  (dotyczy uczniów gimnazjum 

realizujących obowiązkowy projekt edukacyjny). 

 

W sferze kontaktów międzyludzkich:  

• z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej;  

• dba o czystość i estetykę szkoły;  

• szanuje prawa innych; 
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• w miarę swoich możliwości bierze udział w życiu klasy i szkoły;  

• podporządkowuje się zaleceniom dyrektora szkoły, wychowawcy, nauczycieli               

oraz innych pracowników szkoły; 

• w rywalizacji sportowej przestrzega zasad fair play; 

• jego zachowanie poza szkołą nie budzi zastrzeżeń;  

• nie podejmuje zachowań ryzykownych, narażających na niebezpieczeństwo siebie         

lub innych. 

 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który ma problemy z przestrzeganiem regulaminów 

szkolnych i zasad współżycia społecznego, ale stara sie pracować nad własnym rozwojem 

społecznym,  a w szczególności: 

W sferze osobistej: 

• stara się zachowywać kulturalnie i taktownie; 

• jego wygląd sporadycznie budzi zastrzeżenia; 

• stara się nie przejawiać agresji, przemocy;  

• stara się nie używać wulgaryzmów; 

• incydentalnie korzysta z telefonu na terenie szkoły lub podczas zajęć odbywających 

się poza szkołą (np. wycieczek, zawodów sportowych, wyjść do kina, teatru, 

muzeum); 

• przyjmuje słowa krytyki i stara się naprawić swoje błędy. 

 

 

W sferze obowiązków szkolnych:  

• sporadycznie się spóźnia;  

• sporadycznie opuszcza godziny bez usprawiedliwienia (do 15 godzin 

nieusprawiedliwionych w ciągu semestru);  
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• stara się wywiązywać z powierzonych mu prac i zadań; 

• uzyskuje oceny poniżej swoich możliwości; 

• raczej nie uczestniczy w organizowanych przez szkołę zajęciach dodatkowych; 

• realizuje projekt edukacyjny, ale nie wykazuje większej inicjatywy; zdarza mu się 

nieterminowa realizacja zadań, stara się współpracować w zespole (dotyczy uczniów 

gimnazjum realizujących obowiązkowy projekt edukacyjny).  

 

 

W sferze kontaktów międzyludzkich:  

• sporadycznie angażuje się w życie klasy;  

• nie angażuje się w życie  szkoły;  

• sporadycznie łamie obowiązujące przepisy i normy, lecz napomniany potrafi poprawić 

swoje zachowanie;  

• w rywalizacji sportowej stara się przestrzegać zasad fair play; 

• bardzo rzadko sprawia trudności wychowawcze poprzez niewłaściwe zachowanie się  

na lekcjach lub przerwach 

 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie przestrzega regulaminów szkolnych             

i zasad współżycia społecznego, a w szczególności:  

W sferze osobistej:  

• wykazuje brak szacunku dla nauczycieli i innych pracowników szkoły;  

• nie zależy mu na uzyskiwaniu lepszych ocen;  

• nie wykonuje poleceń nauczyciela;  

• nie jest zainteresowany własnym rozwojem;  

• bywa niekulturalny, wulgarny, kłótliwy;  
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• nie dba o higienę osobistą lub wygląd zewnętrzny;  

• nie potrafi dostrzec swoich błędów, a jeśli zostaną mu one pokazane, rzadko dba                   

o ich poprawę; 

• manifestuje zachowania o charakterze erotycznym (seksualnym); 

• zauważono, że pali papierosy, e-papierosy lub znajduje się pod wpływem alkoholu 

/środków odurzających. 

 

 

W sferze obowiązków szkolnych:  

• jest często nieprzygotowany do zajęć;  

• spóźnia się;  

• opuszcza godziny bez usprawiedliwienia (od 15 do 40 godzin nieusprawiedliwionych  

w ciągu semestru);  

• utrudnia prowadzenie zajęć;  

• korzysta z telefonu komórkowego na terenie szkoły lub podczas zajęć odbywających się 

poza szkołą (np. wycieczek, zawodów sportowych, wyjść do kina, teatru, muzeum); 

• komentuje działania na lekcji i utrudnia ich przeprowadzenie; 

• samowolnie opuszcza teren szkoły; 

• rzadko korzysta z możliwości poprawy ocen niedostatecznych; 

•  nie korzysta z możliwości uczestnictwa w organizowanych przez szkołę zajęciach 

dodatkowych; 

• często zaniedbuje obowiązek uzupełnienia zaległości powstałych podczas nieobecności     

z powodu udziału w zawodach 

• w niewielkim stopniu angażuje się w realizację projektu edukacyjnego, ale nie wykazuje 

żądnej inicjatywy; zadania wykonuje nieterminowo i nierzetelnie, nie stara się pracować    

w zespole (dotyczy uczniów gimnazjum realizujących obowiązkowy projekt edukacyjny).  
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W sferze kontaktów międzyludzkich:  

• łamie przepisy regulaminowe;  

• jest niekoleżeński, nietolerancyjny;  

• swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych; 

• nie przestrzega zasad fair play w rywalizacji sportowej; 

• niszczy mienie szkolne, nie oddaje do biblioteki szkolnej książek w wyznaczonym 

terminie; 

• ma trudności z podporządkowaniem się poleceniom pracowników szkoły;  

• swoim zachowaniem stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia dla siebie oraz innych; 

• wykorzystuje Internet i inne technologie (np. telefonię komórkową) do nękania, 

obrażania, ośmieszania lub poniżania innych (pornografia, cyberprzemoc i wykroczenia 

przeciw ochronie danych osobowych).  

 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w sposób rażący narusza zasady współżycia 

społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne, a w szczególności:  

W sferze osobistej:  

• ulega nałogom – pali papierosy, e-papierosy, znajduje się pod wpływem alkoholu  

lub substancji psychoaktywnej;  

• jest niekulturalny, wulgarny, kłótliwy; 

• zachowuje się prowokacyjnie, świadomie naruszając zasady współżycia społecznego  

i ogólnie przyjęte normy etyczne;  

• nie potrafi dostrzec swoich błędów, a jeśli zostaną mu one pokazane nie dba o ich 

poprawę.  
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W sferze obowiązków szkolnych:  

• jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć;  

• nie jest zainteresowany poprawą ocen niedostatecznych (nie poprawia uzyskanych ocen 

niedostatecznych zgodnie z zasadami określonymi na początku roku szkolnego  

przez nauczyciela przedmiotu); 

• notorycznie się spóźnia;  

• opuszcza godziny bez usprawiedliwienia (powyżej 40 godzin nieusprawiedliwionych  

w ciągu jednego semestru);  

• notorycznie utrudnia prowadzenie zajęć; 

• nie wywiązuje się z realizacji projektu edukacyjnego, nie wykonał przydzielonych mu 

zadań, utrudnia pracę innym, jego postawa ma destrukcyjny wpływ na zespół (dotyczy 

uczniów gimnazjum realizujących obowiązkowy projekt edukacyjny).  

 

W sferze kontaktów międzyludzkich:  

• łamie przepisy regulaminowe i nie poprawia swego postępowania mimo licznych uwag;  

• odnosi się w sposób agresywny i arogancki do uczniów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły;  

• stosuje przemoc fizyczną lub słowną; 

• kradnie, wymusza, wyłudza lub szantażuje; 

• niszczy mienie szkolne; 

• w rażący sposób lekceważy zasady fair play w rywalizacji sportowej. 

 

7) W klasach 1 – 3 szkoły podstawowej przyznaje się odznakę „Wzorowego Ucznia”. 

Kandydaturę ucznia zaakceptowaną przez klasę, zaopiniowaną przez nauczycieli uczących  

w danej klasie oraz nauczycieli świetlicy zgłasza wychowawca klasy. Kandydaturę 

zatwierdza następnie rada pedagogiczna podczas rady klasyfikacyjnej końcoworocznej. 

Wręczanie odznak odbywa się w sposób uroczysty na zakończenie danego roku szkolnego. 
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8) Odznakę „Wzorowego Ucznia” otrzymuje osoba, która wyróżnia się kulturą osobistą, nauką, 

obowiązkowością, aktywnością na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wzorowym 

zachowaniem w szkole i poza nią, a w szczególności w zakresie: 

a) kultury osobistej 

• używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do kolegów, koleżanek i osób 

dorosłych, 

• zawsze zgodnie współpracuje z innymi, 

• jest koleżeński, 

• przestrzega norm panujących w grupie, 

• stara się współtworzyć przyjazną atmosferę w grupie, 

• dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

b) nauki: 

• pracuje na miarę swoich możliwości, 

• wyróżnia się aktywnością na zajęciach, 

• chętnie bierze udział w różnych konkursach i osiąga w nich wysokie wyniki,  

• stara się pracować samodzielnie. 

4) obowiązkowości: 

• zawsze wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 

• sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, 

• zawsze jest przygotowany do zajęć, 

• nie spóźnia się na lekcje. 

5) aktywności na rzecz szkoły i klasy: 

• często i chętnie włącza się w akcje organizowane na terenie klasy, szkoły  

i środowiska, 

• z własnej inicjatywy chętnie udziela pomocy kolegom, 
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• często sam inicjuje różne działania. 

     Jeżeli uczeń przestanie spełniać wyżej wymienione wymagania, traci odznakę. 

 

§17 

1) Nauczyciel ma prawo do bieżącej oceny zachowania na lekcji zgodnie ze skalą podaną  

w §14 wykorzystując kryteria wymienione w §16.  

2) Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach odbywa się poprzez informację ustną 

przekazaną przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka w formie rozmowy telefonicznej 

lub bezpośredniej z wychowawcą lub w formie pisemnej, w postaci informacji o terminie  

i przyczynie nieobecności, podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. 

Usprawiedliwienie nieobecności winno być dokonane w terminie do 7 dni licząc                      

od ostatniego dnia nieobecności ucznia w szkole.  

3) Uczeń może być zwolniony z zajęć tylko na podstawie pisemnej prośby rodziców (prawnych 

opiekunów) lub zwolnienia wystawionego przez pielęgniarkę szkolną w porozumieniu  

z rodzicami ucznia. Uczeń przedstawia w/w zwolnienie wychowawcy klasy                         

lub nauczycielowi uczącemu przed rozpoczęciem lekcji, z której ma być zwolniony. 

 

 

KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW 

 

§18 

1. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne według skali wymienionej w §8 ust. 1, 3, 4 i 5, a ocenę 

zachowania ustala wychowawca klasy zgodnie z §15 i 16.  

2. W oddziałach integracyjnych ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego.  

 

§19 
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1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia 

oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, iż poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki i nabywanie nowych wiadomości         

i umiejętności, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków 

poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, indywidualizację wymagań edukacyjnych                

oraz diagnozowanie sytuacji i możliwości ucznia we współpracy z pedagogiem szkolnym, 

wychowawcą klasy i rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

3. Wszelkie czynności i działania mające na celu zapobieganie niepowodzeniom uczniów są 

odnotowywane w dokumentacji szkolnej.  

 

§20 

1. Klasyfikacja roczna w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym               

oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

2. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

 

 

 

§21 

1. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 

roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia rada pedagogiczna może postanowić                       

o powtarzaniu klasy   przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy 

oddziału  oraz  po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  
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2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia 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 

nauczania dwóch klas. 

3. Począwszy od IV klasy 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 z zastrzeżeniem § 26 ust. 3.  

 

§22 

1. W przypadku nawet jednorazowego, ale rażącego naruszenia ogólnie przyjętych zasad 

współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz w przypadku ucznia, który 

otrzymał naganę dyrektora szkoły, może być ustalona dla ucznia ocena nieodpowiednia       

lub naganna zachowania w klasyfikacji śródrocznej  lub rocznej.  

2. W przypadku rażącego naruszenia ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego i ogólnie 

przyjętych norm etycznych można obniżyć ustaloną i zatwierdzoną ocenę zachowania. 

Zmiana oceny zachowania następuje poprzez uchwałę rady pedagogicznej na posiedzeniu 

klasyfikacyjnym śródrocznym lub rocznym lub na posiedzeniu nadzwyczajnym. Zmiana ta 

może nastąpić do czasu wydania świadectwa szkolnego.  

3. W przypadku ucznia oddziału sportowego, który w wyniku klasyfikacji rocznej nie uzyskał 

promocji do klasy programowo wyższej i nie bierze czynnego udziału w sportowym życiu 

szkoły, rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o braku możliwości powtarzania klasy  

w Gimnazjum nr 5 Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. W oparciu o uchwałę dyrektor 

szkoły występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do gimnazjum 

obwodowego zgodnie z miejscem jego zamieszkania.  

 

§23 

Uczeń może uzyskać wyższą o jedną ocenę niż proponowana przez wychowawcę ocena 

zachowania w klasyfikacji rocznej w następującym trybie:  
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a) Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) w terminie 2 dni od uzyskania pisemnej 

informacji o proponowanej rocznej ocenie zachowania składają wniosek  

z uzasadnieniem do dyrektora szkoły.  

b) Dyrektor rozpatruje odwołanie na podstawie dokumentacji przedstawionej            

przez wychowawcę: sprawdza, czy ocena została ustalona zgodnie z WSO i oddala 

odwołanie, podając uzasadnienie, lub poleca wychowawcy ponownie ustalić ocenę 

zachowania.  

c) Wychowawca na polecenie dyrektora dokonuje ponownej analizy dotychczasowego 

funkcjonowania ucznia w szkole.  

d) O podjętej decyzji dyrektor informuje rodziców ucznia (opiekunów prawnych)                     

w formie pisemnej w ciągu 2 dni od otrzymania wniosku.  

e) Ustalona w tym trybie roczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest ostateczna.  

 

§24 

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

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4, 75                     

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem.  

2. Tytuł Prymusa Szkoły otrzymuje uczeń, który ukończył klasę 8 szkoły podstawowej lub klasę 

III gimnazjum i w klasach 4 - 8 szkoły podstawowej lub w klasach I, II i III gimnazjum 

uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej:  

- średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 5,  

- oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 5 lub 6,  

- wzorowe zachowanie.  

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej  

i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum otrzymują  

z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  

 

§25 
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EGZAMIN KLASYKIKACYJNY 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności            

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem  

ust. 5.  

5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych, 

zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych.  

6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,  

     b)  spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 7 pkt. b) nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie 

fizyczne, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

9. Uczniowi, o którym mowa w ust. 7 pkt. b), zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się 

oceny zachowania.  

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 7 pkt. b), przeprowadza komisja 

powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

a) przewodniczący komisji - dyrektor lub wicedyrektor szkoły,  

b) wychowawca klasy,  
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c) pedagog lub psycholog szkolny,  

d) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania                

dla odpowiedniej klasy.  

11. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 10 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy 

w ciągu jednego dnia.  

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego     

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).  

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) dokumentacja dotycząca 

egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom.  

 

§26 

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. 

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich.  

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 niż do końca września. 
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3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) dokumentacja dotycząca 

egzaminu poprawkowego jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom.  

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  

§27 

SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną                             

z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w następującym trybie:  

a) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie 2 dni od uzyskania pisemnej 

informacji o proponowanej ocenie składają wniosek z uzasadnieniem  

do dyrektora szkoły.  

b) Dyrektor przeprowadza analizę zasadności wniosku i udziela ewentualnej zgody               

na rozpoczęcie procedury.  

c) Dyrektor po udzieleniu zgody na rozpoczęcie procedury kieruje wniosek do nauczyciela 

przedmiotu.  

d) Nauczyciel przeprowadza sprawdzian wiedzy i umiejętności (postępowanie 

weryfikacyjne) nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku przez rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia. 

e) Sprawdzian wiedzy i umiejętności obejmuje całoroczny zakres materiału z zajęć 

edukacyjnych; przeprowadza się go w formie pisemnej i ustnej.   

f) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, 

zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego  

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

g) O wynikach egzaminu informowany jest niezwłocznie uczeń, dyrektor i rodzice ucznia.  

h) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) dokumentacja dotycząca 

sprawdzianu jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom.  

2. Ocena po weryfikacji wymienionej w ust. 1 jest ostateczną oceną klasyfikacyjną.  
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§28 

ZASTRZEŻENIA DO TRYBU USTALENIA OCENY 

Jeżeli uczeń lub jego rodzice uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych        

lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły.  

1. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

dydaktycznych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, nie później jednak  

niż w terminie 2 dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena           

z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania        

tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza 

sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć; sprawdzian przeprowadza się w terminie nie później niż 5 dni      

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń; 

b) w przypadku rocznej oceny z zachowania – ustala roczną ocenę z zachowania        

w terminie nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od oceny 

ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny 

negatywnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami 

(opiekunami prawnymi).  

4. Jeżeli uczeń lub jego rodzice uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych        

ustalona w trybie egzaminu poprawkowego została  ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mogą w terminie 5 dni roboczych od daty 

egzaminu poprawkowego zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły. Analogicznie dyrektor 

po stwierdzeniu nieprawidłowości powołuje komisję przeprowadzającą sprawdzian 

wiedzy i umiejętności i ustalającą ocenę roczną, która jest oceną ostateczną.  

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) dokumentacja dotycząca 

sprawdzianu jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom.  
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§29 

EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania podlega procesowi ewaluacji w celu doskonalenia           

oraz podnoszenia jakości oceniania.  

2. Ewaluację prowadzi na bieżąco Zespół ds. Ewaluacji Wewnątrzszkolnego Oceniania 

powołany przez Dyrektora szkoły.  

3. Rada pedagogiczna odpowiednią uchwałą może wprowadzić zmiany w Wewnątrzszkolnym 

Ocenianiu.  


