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Załącznik nr 2 

do Ujednoliconego Statutu 

Szkoły Podstawowej nr 18 

w Rudzie Śląskiej 

 

 

 

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

 

 

§1 

Założenia ogólne zasad oceniania wewnątrzszkolnego  

 

1. Ocenianie osiągnięć szkolnych jest procesem rozpoznawania przez nauczycieli poziomu 

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

a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

2) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu oraz  

postępach   w tym zakresie; 

3) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

4) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju  

i kierunków dalszej pracy; 

5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

3. Ocenianie odbywa się zgodnie z poszanowaniem praw i godności ocenianego. 
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4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

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

i rodziców; 

2) ustalanie kryteriów oceny z zachowania; 

3) bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i zachowania według skali i w formach określonych niniejszym dokumentem 

oraz warunków ich poprawiania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania; 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i  trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania  

i pisemnych prac uczniów. 

5. Szczegółowe cele i zakresy oceniania wewnątrzszkolnego określają Przedmiotowe 

Systemy Oceniania (zwane PSO). 

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. Nauczyciel sprawdza i ocenia wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie treści 

nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 

postępów ucznia.  

8. Podstawowymi dokumentami rejestrującymi osiągnięcia ucznia są: dziennik lekcyjny, 

arkusz ocen, świadectwo ukończenia klasy i świadectwo ukończenia szkoły. 

9. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z ćwiczeń na  zajęciach wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych na  podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

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

1) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.9 uniemożliwia ustalenie 

oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie  

z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń ten nie podlega 

klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo  „ zwolniona”; 

2) Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust.9 jest obowiązany być obecny na lekcji. 
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§2 

Formy aktywności ucznia podlegające obserwacji  

1. Obserwacji podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

1) praca klasowa;  

2) sprawdzian;  

3) kartkówka;  

4) test semestralny i/lub roczny; 

5) odpowiedź ustna; 

6) praca domowa; 

7) praca grupowa; 

8) test sprawności fizycznej; 

9) prezentacja indywidualna i grupowa; 

10) aktywność na zajęciach; 

11) prowadzenie zeszytów, dokumentacji pracy ucznia. 

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

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

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

wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne 

w stosunku do ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym 

z programu nauczania. 

§3 

Zasady oceniania bieżącego  

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

1) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na 

zajęciach dydaktycznych. Prace pisemne zawierają krótkie pisemne uzasadnienie oceny, 

w którym nauczyciel wskazuje wiadomości i umiejętności opanowane przez ucznia 

w porównaniu z wymaganiami edukacyjnymi z obszaru sprawdzanego testem lub klasówką.  

W przypadku kartkówek uzasadnienie oceny nie jest wymagane, ale ta forma sprawdzenia 
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powinna być opatrzona komentarzem ustnym wskazującym w jaki sposób uczeń powinien 

nadrobić braki oraz jakiego zakresu one dotyczą; 

2) Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez 

nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:  

a) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają się zgodnie 

z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym;  

b) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia 

po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie; 

c) rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną 

pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia 

sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia.  

2. W jednym  dniu  uczeń  może  mieć  tylko  jedną pracę klasową,  a  w  ciągu  tygodnia      

maksymalnie trzy prace klasowe. 

3. Zmiana  terminu pracy klasowej  może  nastąpić  na  uzasadnione  życzenie  uczniów      

z zastrzeżeniem,   że   przy   ustalaniu    nowego    terminu   nie   obowiązuje   ust. 2. 

4.  Prace klasowe powinny być zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej. 

5.  Praca klasowa powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową. 

6.  Prace  klasowe  zostają  sprawdzone  w  ciągu  dwóch  tygodni  roboczych. 

7.  Sprawdziany  i  kartkówki  zostają  sprawdzone  w  ciągu jednego tygodnia roboczego. 

8. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej, termin 

należy ponownie uzgodnić z klasą – przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe 

wyprzedzenie. 

9. Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie lub pracy klasowej, to musi je napisać w ciągu  

dwóch  tygodni  od  przyjścia  do  szkoły  w terminie ustalonym przez nauczyciela. Jeśli 

tego nie uczyni, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

10.Uczeń może poprawić niesatysfakcjonującą go ocenę z pracy klasowej (z wyjątkiem 

wypracowania z języka polskiego) w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania (tylko jeden 

raz) w czasie pozalekcyjnym. W dzienniku odnotowuje się obydwie oceny. 

11.Prace pisemne przechowywane są w szkole przez rok szkolny i udostępniane do wglądu 

rodzicom po ustaleniu terminu z nauczycielem zajęć edukacyjnych na terenie szkoły. 

12.Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić 

ustnie lub – na prośbę rodziców  – pisemnie. 
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13. Oceny (z zapisem daty i wyjaśnieniem, za co uczeń otrzymał daną ocenę) wpisywane są 

na bieżąco przez nauczyciela do tabeli z tyłu zeszytu przedmiotowego. Rodzice mają 

obowiązek potwierdzić podpisem fakt zapoznania się z tymi ocenami. 

14. Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela z jednej pracy pisemnej w wyjątkowych 

sytuacjach losowych (np. pobyt w sanatorium, długa choroba, itp.).  

15. Uczeń może być w okresie 2 razy nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem 

zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel 

odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to wpływu na ocenę końcową. Przez 

nieprzygotowanie rozumie się: odpowiedź ustną, brak zadania domowego, zeszytu 

przedmiotowego, ćwiczeń, przyrządów, przyborów, stroju na zajęcia wychowania 

fizycznego.  

16.  Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi pociąga za 

sobą wpisanie oceny niedostatecznej. 

17.  Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:  

1) brak stroju – bs; 

2) nieprzygotowanie – np. 

18. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców  o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych.  

 

§4 

Rodzaje ocen  

 

1. Oceny dzielą się na: 

1) bieżące (cząstkowe) -  określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze 

zrealizowanej części programu nauczania; 

2) klasyfikacyjne: 

a) klasyfikacyjne śródroczne – mające na celu okresowe podsumowanie osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, a także ustalenie oceny z zachowania ; 

b) klasyfikacyjne roczne – będące podsumowaniem osiągnięć ucznia w danym roku 

szkolnym   i  służące  ustaleniu  ocen  klasyfikacyjnych  rocznych  oraz  oceny 

z zachowania; 
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c) końcowe.  

§5 

Ocenianie w klasach 1-3  

1. W klasach 1-3 szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć   

edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

1) Ocenianie śródroczne to wynik półrocznego obserwowania ucznia i informowanie go oraz 

jego rodzica o postępach w nabywaniu wiadomości i umiejętności, aktywności, 

uzdolnieniach, trudnościach, indywidualnych predyspozycjach rozwoju i zachowania. 

To opisowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia wyrażone w formie tabeli; 

2) Ocenianie końcoworoczne o charakterze informacyjno – diagnostyczno  

- motywacyjnym dotyczące poziomu osiągniętych przez ucznia kompetencji 

przewidzianych programem nauczania, zachęcające do dalszego samorozwoju ucznia. 

To opisowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia.  

2. W ocenianiu bieżącym stosuje się: 

1) ocenę słowną w formie pochwały werbalnej, gestu, uśmiechu; 

2) krótką informację motywacyjną skierowaną do ucznia i jego rodzica o wiedzy  

i umiejętnościach zdobytych podczas pisemnych form sprawdzania osiągnięć ucznia; 

3) w klasach pierwszych ocenę w postaci znaczka, która będzie pochwałą za wysiłek oraz 

opanowanie wiadomości i umiejętności zgodnie z programem nauczania. 

SKANY PIECZĄTEK 

 

 



7 
 

 w klasach drugich i trzecich  ocena bieżąca wyrażana jest w punktach. Przyjmuje się 

sześciostopniową skalę punktową: 

a) 6 punktów otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w stopniu 

wykraczającym poza wymagania programowe, 

b) 5 punktów otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie  

bardzo wysokim oraz wykazuje aktywna postawę na lekcji, 

c) 4 punkty otrzymuje uczeń, który wiadomości i umiejętności opanował na poziomie 

dobrym, ale wymagają one utrwalenia, 

d) 3 punkty otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności na 

poziomie średnim, a nabyta wiedza i umiejętności ucznia wymagają powtórzenia i utrwalenia, 

e) 2 punkty otrzymuje uczeń, który ma poważne braki w wiedzy , a jego wiadomości   

i umiejętności wymagają ponownego opanowania i utrwalenia, 

f) 1 punkt otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum wiadomości i umiejętności objętych 

programem nauczania co utrudnia mu dalsze zdobywanie wiedzy. 

5) Istnieje możliwość przydzielania punktów połówkowych, które w dzienniku zapisuje się 

symbolem „+” i „- „ (np. symbol „+”: 3+ przyjmujemy jako 3,5 pkt., symbol „-„: 4- przyjmujemy 

jako 3,75 pkt). 

§6 

Ocenianie w klasach 4 - 6  

 

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne w klasach 

IV – VI ustala się w stopniach według następującej skali: 

Lp. stopień 
Oznaczenie 

cyfrowe 
Skrót literowy 

1.  celujący 6 cel 

2.  bardzo dobry 5 bdb 

3.  dobry 4 db 

4.  dostateczny 3 dst 

5.  dopuszczający 2 dop 

6.  niedostateczny 1 ndst 
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2. Przy ustalaniu oceny bieżącej dopuszcza się stosowanie znaków: „+” (podwyższającego  

ocenę) oraz „–” (obniżającego ocenę) z wyłączeniem ocen: celującej i niedostatecznej.  

3. W dokumentach szkolnych oceny klasyfikacyjne roczne podawane są w pełnym 

brzmieniu; przy opisie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych można stosować odpowiednie 

skróty literowe: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.  

4. Na ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd, 

światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia szkolne.  

5. Sporadyczne, jednostkowe niepowodzenia ucznia nie mogą rzutować na całościową 

ocenę klasyfikacyjną śródroczną/roczną.  

6. Finalista konkursu przedmiotowego na szczeblu miejskim, wojewódzkim, krajowym 

i międzynarodowym otrzymuje cząstkową ocenę celującą z danego przedmiotu. 

7.Laureat konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim, krajowym 

i międzynarodowym otrzymuje z danego przedmiotu roczną celującą ocenę 

klasyfikacyjną. 

§7 

Kryteria ustalania ocen w klasach IV – VI  

1. Oceny są ustalane na podstawie następujących kryteriów:  

 stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające 

poza program danej klasy, czyli samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle 

posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe lub 

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (jest ich laureatem), 

zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim 

(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

 stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone 

na poziomie wymagań dopełniającym czyli: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się 

zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne 

objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

 stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, 

czyli: poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne; 
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 stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań 

podstawowych, czyli: opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne 

w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym 

poziomie; 

 stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań 

koniecznych, czyli opanował wiadomości i umiejętności umożliwiający świadome 

korzystanie z lekcji, rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne 

i praktyczne; 

 stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań 

koniecznych. 

2. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego 

wysiłku stosuje się elementy oceniania kształtującego. Każda forma sprawdzania osiągnięć 

ucznia kwitowana jest komentarzem ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo 

cztery elementy: 

1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby 

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności; 

3) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę; 

4) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej. 

3.Uczeń ma prawo dokonywać poprawy określonej w wymaganiach edukacyjnych 

umiejętności na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania. 

§8 

Klasyfikowanie uczniów 

 

1. Warunkiem uzyskania przez ucznia promocji do klasy programowo wyższej (ukończenia 

szkoły) jest klasyfikowanie go w każdym okresie danego roku szkolnego.  

2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.  

3. Rok szkolny składa się z dwóch okresów.  

4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.  
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5. Klasyfikowanie uczniów w drugim okresie jest klasyfikowaniem rocznym i uwzględnia 

osiągnięcia ucznia z całego roku.  

6. Konferencje klasyfikacyjne rady pedagogicznej odbywają się zgodnie z harmonogramem 

przedstawionym przez dyrektora placówki i zatwierdzonym przez radę pedagogiczną na 

konferencji rozpoczynającej nowy rok szkolny.  

7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

a ocenę z zachowania – wychowawca klasy. W przypadku prowadzenia zajęć edukacyjnych 

przez kilku nauczycieli ocena jest ustalana wspólnie. 

8. Przewidywane dla ucznia oceny niedostateczne klasyfikacyjne, śródroczne i roczne 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani odnotować na miesiąc przed klasyfikacją 

w dzienniku lekcyjnym w wyznaczonym miejscu. 

9. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych są ustalane na podstawie: 

1) jedna godzina tygodniowo - minimum 3 oceny; 

2) dwie godziny tygodniowo - minimum 4  oceny; 

3) trzy godziny tygodniowo - minimum 5 ocen; 

4) cztery i więcej godziny tygodniowo - minimum 6 ocen. 

10. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę:  

poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

30% - 49% - dopuszczający  

50% - 69% - dostateczny  

70% - 89% - dobry  

90% - 99% - bardzo dobry   

100%  i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący 

Przedziały procentowe mogą ulec zmianie w zależności od ilości zadań dotyczących 

wymagań podstawowych i ponadpodstawowych. 

11. Przy ocenianiu prac pisemnych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, opinię z P-PP oraz nieposiadającego orzeczenia lub opinii, ale który jest objęty 

pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole nie stosuje się zasad  przeliczania 

punktów na oceny. U ucznia takiego bierze się pod uwagę jego indywidualne możliwości 

psychofizyczne.   
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12. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do 

formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz 

wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia. 

13. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna z ocen 

bieżących ze względu na różną wagę tych ocen.  

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

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 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. 

14. Wszelkie czynności i działania mające na celu zapobieganie niepowodzeniom uczniów 

są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym.  

15. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał 

roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

16. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do 

klasy programowo wyższej.  

17. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić 

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

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

18. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 15 nie otrzymuje promocji 

i powtarza tę samą klasę.  

19. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego  

z jednych zajęć edukacyjnych  

20. Świadectwo z wyróżnieniem  otrzymuje uczeń klasy IV – VI, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał średnią rocznych ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę z zachowania. 

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

średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  
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22. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co 

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

23. W klasach I-III nie przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, ale uczeń, którego 

osiągnięcia edukacyjne zostaną przez wychowawcę ocenione na najwyższym poziomie oraz 

prezentowane postawy i zachowania zawarte zostały w opisie wymagań na ocenę wzorową 

lub bardzo dobrą otrzymuje nagrodę książkową. 

24. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji w klasie szóstej uzyskał 

oceny wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu po klasie szóstej. 

25. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu 

w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym 

terminie ustalonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.  

26. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej powtarza szóstą klasę. 

27. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej ustala dyrektor OKE w Jaworznie na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. 

 

§9 

Zasady oceniania zachowania uczniów 

1. W klasach 1-3 szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

są ocenami opisowymi. 

2. Ocena bieżąca oparta jest na formach werbalnych oraz: 

1) w klasach pierwszych wyrażona jest oceną w postaci znaczka: 

wspaniale – W 

ładnie – Ł 

postaraj się – P 

pracuje więcej – PW 
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2) w klasach drugich i trzecich  ocena bieżąca wyrażana jest w punktach. Przyjmuje się 

sześciostopniową skalę punktową: 

 
ZACHOWANIE 

LICZBA 
PUNKTÓW 

 
OCENA 

 

6 punktów 

zachowuje odpowiedni dystans wobec dorosłych, wyróżnia się wysoką kulturą 

osobistą, jest koleżeński, chętnie niesie pomoc innym, dba o bezpieczeństwo 

własne i innych, obiektywnie ocenia siebie i rówieśników, zawsze adekwatnie 

reaguje do sytuacji, jest tolerancyjny, szanuje własność swoją i cudzą, dba 

o swój wygląd zewnętrzny, zawsze przestrzega regulaminu szkoły i klasy, jest 

zawsze prawidłowo przygotowany do zajęć, aktywnie uczestniczy w życiu klasy 

i szkoły, jest obowiązkowy, pracowity, pilny, potrafi współpracować i przewodzić 

grupie 

5 punktów 

zachowuje odpowiedni dystans wobec dorosłych, jest kulturalny, koleżeński, 

niesie pomoc innym, dba o bezpieczeństwo własne i innych, adekwatnie reaguje 

do sytuacji, szanuje własność swoją i cudzą, dba o swój wygląd zewnętrzny, 

przestrzega regulaminu szkoły i klasy, jest przygotowany do zajęć, uczestniczy 

w życiu klasy i szkoły, jest obowiązkowy, pracowity, pilny, potrafi współpracować 

w grupie 

4 punkty 

zachowuje odpowiedni dystans wobec dorosłych, jest kulturalny, współpracuje 

w grupie, stara się reagować adekwatnie do sytuacji, szanuje własność swoją 

i cudzą, czasami wchodzi w konflikty z rówieśnikami, prawie zawsze jest 

przygotowany do zajęć, nie zawsze przestrzega regulaminu klasy i szkoły, jest 

niesystematyczny, utrzymuje porządek na stanowisku pracy 

3 punkty 

zachowuje prawidłowy dystans wobec dorosłych, zapomina o stosowaniu 

zwrotów grzecznościowych, nie potrafi współpracować w grupie, ma trudności z 

utrzymaniem porządku w miejscu pracy, nie zawsze reaguje adekwatnie do 

sytuacji, słabo uczestniczy w życiu klasy, łamie regulamin klasy szkoły, 

zapomina o swoich obowiązkach uczniowskich  

2 punkty 

zachowuje nieprawidłowy dystans wobec dorosłych, sporadycznie stosuje 

zwroty grzecznościowe, często wchodzi w konflikty z grupą rówieśniczą, często 

zapomina o swoich obowiązkach uczniowskich, rzadko wywiązuje się 

z powierzonych mu zadań, reaguje nieadekwatnie do sytuacji,  
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1 punkt 

nie używa zwrotów grzecznościowych, jest uczestnikiem konfliktów, stwarza 

sytuacje zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych, reaguje nieadekwatnie 

do sytuacji, nie wywiązuje się z obowiązków uczniowskich  

 

3. Począwszy od klasy IV śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się 

według następującej skali: 

Lp. 
 

Ocena słowna 
 

Skrót 

1.  wzorowe wz 

2.  bardzo dobre bdb 

3.  dobre db 

4.  poprawne popr 

5.  nieodpowiednie ndp 

6.  naganne ng 

 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

5. Ocenie z zachowania w klasach IV – VI podlegają:  

1) stosunek do obowiązków szkolnych; 

2) kultura osobista w szkole i poza nią; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, o piękno mowy ojczystej oraz o bezpieczeństwo 

i zdrowie własne oraz innych osób; 

4) okazywanie szacunku innym osobom; 

5) udział w życiu klasy, szkoły i środowiska (udział: w konkursach, uroczystościach 

szkolnych, kółkach zainteresowań szkolnych i pozaszkolnych; prace społeczne); 

6) pomoc koleżeńska; 

7) wygląd ucznia. 
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                                             §10 

Szczegółowe kryteria ustalania oceny zachowania 

          

1. Ocenę zachowania ustala się, przyjmując za punkt wyjścia zachowanie dobre, przypisane 

uczniowi, który:  

1) dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych i powierzonych mu zadań   oraz 

zachowuje się kulturalnie; 

2) jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom i kolegom, a zwracane mu uwagi 

odnoszą pozytywny skutek; 

3) potrafi zaplanować i zorganizować sobie czas wolny; 

4) nie uczestniczy w kłótniach i bójkach; 

5) prawie zawsze nosi obuwie zmienne; 

6) jest tolerancyjny w stosunku do odmienności kulturowej i religijnej innych ludzi.  

2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  

1) przykładnie spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny dobrej; 

2) może być przykładem do naśladowania dla innych uczniów; 

3) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne; 

4) wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią (nie ma poważnych uwag o negatywnym 

zachowaniu); 

5) bierze czynny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska (udział w konkursach, kółkach 

zainteresowań, pracach społecznych, przygotowaniu uroczystości szkolnych); 

6) rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia; 

7) jest pilny, pomysłowy, twórczy, uczciwy (nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko 

prace wykonane samodzielnie); 

8) dba o estetyczny wygląd własny i otoczenia; 

9) dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych; 

10) pomaga kolegom i reaguje na krzywdę wyrządzaną innym;  

11) zawsze nosi odświętny strój na uroczystości szkolne i obuwie zmienne; 

12) przynosi usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie.  

3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1) przestrzega podstawowych norm i zasad związanych z jego obowiązkiem szkolnym, 

kulturą osobistą; 

2) jest zaangażowany w życie klasy i szkoły oraz pomaga kolegom, ale nie spełnia 

wszystkich warunków oceny wzorowej, czyli nie zawsze jest przykładem do naśladowania 

dla innych uczniów. 
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4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  

1) nie zawsze spełnia warunki oceny dobrej; 

2) sporadycznie narusza obowiązujące w szkole normy zachowania (uczestniczył 

w kłótniach i konfliktach); 

3) często spóźnia się na zajęcia, nieregularnie usprawiedliwia nieobecności lub ich nie 

usprawiedliwia; 

4) nie przynosi na zajęcia przyborów szkolnych, prac i zeszytów; 

5) często nie odrabia zadań domowych; 

6) w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny 

sposób zrekompensował szkodę; 

7) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi 

pracowników szkoły.  

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:  

1) w sposób rażący narusza warunki oceny dobrej; 

2) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego (przynosi 

niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy); 

3) utrudnia prowadzenie zajęć; 

4) wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli 

i personelu szkoły; 

5) stosuje przemoc wobec kolegów, a swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych; 

6) nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych; 

7) nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskiwaniem pozytywnych wyników 

w nauce; 

8) niszczy mienie szkolne lub prywatne, przywłaszcza sobie cudzą własność; 

9) ulega nałogom, nie dba o higienę osobistą i własny estetyczny wygląd.  

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  

1) w sposób rażący narusza podstawowe normy i zasady związane z   obowiązkiem 

szkolnym, kulturą osobistą i współżyciem społecznym, a ze względu na swoje zachowanie 

stanowi zagrożenie dla siebie i innych; 

2) celowo i wielokrotnie krzywdzi innych stosując przemoc słowną lub fizyczną, szantaż, 

wyłudzanie, zastraszanie; 

3) bardzo arogancko, lekceważąco i agresywnie odnosi się do kolegów i pracowników 

szkoły; 

4) rozmyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne; 
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5) bierze udział w bójkach i kradzieżach; 

6) spóźnia się na zajęcia; 

7) nie wykazuje skruchy i poprawy pomimo podjętych przez szkołę działań wychowawczych; 

8) pozostaje pod dozorem kuratora lub policji; 

9) wszedł w konflikt z prawem.  

7. W procesie oceniania zachowania wychowawca uwzględnia uwagi nauczycieli, opinie 

innych pracowników szkoły, samego ucznia i jego kolegów z klasy, wyrażane w formie 

propozycji oceny. 

8. Podczas wystawiania oceny śródrocznej i rocznej zachowania wychowawca uwzględnia 

Punktowy System Oceniania Zachowania, który stanowi odrębny dokument. 

9. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna po zatwierdzeniu przez 

radę pedagogiczną z zastrzeżeniem  §11 ust. 1-3.  

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

edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

11. Od powiadomienia o zagrożeniu oceną niedostateczną uczeń nie może uczestniczyć 

w wycieczkach i innych imprezach szkolnych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych. 

 

§11 

Warunki i tryb podwyższania ocen  

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

zgodnie z przepisami prawa, dyrektor uzasadnia ustnie rodzicom podtrzymanie oceny.  

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 
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2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji; 

3) sprawdzian z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych.  

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.3 pkt.1), uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.  

5. W skład komisji wchodzą:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji,  

b) wychowawca oddziału,  

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale 

d) pedagog,  

e) psycholog, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  

g) przedstawiciel rady rodziców.  

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1) 2), może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej  oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego.  

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji,  
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b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt.1), 

c) zadania (pytania) sprawdzające,  

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji,  

b) termin posiedzenia komisji,  

c) wynik głosowania,  

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8 pkt.1), dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 8 pkt.1)w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

12. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

 

§12 

Informowanie rodziców i uczniów o wymaganiach edukacyjnych 

 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów na początku każdego roku szkolnego informują   

uczniów  o  wymaganiach   edukacyjnych   wynikających   z   realizowanego   przez siebie  

programu nauczania oraz o kryteriach oceniania osiągnięć edukacyjnych.  

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

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach  

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

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

udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom przez nauczycieli i wychowawców na terenie 

szkoły.  

4. Informacje o osiągnięciach ucznia są przekazywane jego rodzicom na:   

1) zebraniach klasowych; 

2) konsultacjach indywidualnych z wychowawcą, nauczycielami lub pedagogiem szkolnym; 

3) w czasie dni otwartych. 
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5. Terminy powyższych spotkań podawane są uczniom pisemnie z wyprzedzeniem. 

6. Informacji o osiągnięciach ucznia w nauce może udzielić tylko wychowawca, nauczyciel 

z danego przedmiotu, dyrektor szkoły oraz pedagog szkolny. 

§13 

Powiadamianie o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych 

1. Nauczyciel informuje ucznia i rodziców w formie pisemnej o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych śródrocznych/rocznych z zajęć edukacyjnych oraz warunkach i trybie 

uzyskania oceny wyższej niż przewidywana na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną 

rady pedagogicznej. 

 2. Powiadomienia o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej /rocznej z zajęć 

edukacyjnych dokonuje wychowawca klasy poprzez pisemne poinformowanie rodziców  

na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną śródroczną/ końcoworoczną (wzór stanowi 

załącznik nr 1). Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

3. Zawiadomienie jest jednocześnie wezwaniem rodziców do osobistego stawienia się 

u nauczyciela przedmiotu, z którego uczniowi grozi ocena niedostateczna śródroczna/ 

roczna lub obniżone zachowanie (do oceny nieodpowiedniej lub nagannej). 

4. Nauczyciel informuje ucznia i rodziców o ostatecznej ocenie śródrocznej/rocznej nie 

później niż tydzień przed konferencją klasyfikacyjną rady pedagogicznej w tabelach ocen 

w zeszytach przedmiotowych. Nauczyciele wychowania fizycznego przekazują informację 

w zeszytach do korespondencji.  

5. Informacja o przewidywanej ocenie wpisana przez nauczyciela musi być podpisana przez 

rodziców w ciągu 3 dni od wpisania. Brak podpisu jest równoznaczny z przyjęciem do 

wiadomości proponowanej oceny. 

6. W przypadku oceny niedostatecznej i braku podpisu, wychowawca kontaktuje się 

z rodzicami odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym i prosząc o stawienie się do 

szkoły w celu podpisania informacji o ostatecznych ocenach niedostatecznych dziecka. 

Jeśli w ciągu kolejnych 3 dni rodzice nie zgłoszą się do szkoły należy powiadomić ich 

listem poleconym (numer dowodu nadania należy zapisać w dzienniku).    
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§14 

Zasady przeprowadzania egzaminu sprawdzającego, poprawkowego  

i klasyfikacyjnego 

1 Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona zgodnie z postanowieniami zasad 

wewnątrzszkolnego oceniania może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu 

sprawdzającego lub – w przypadku oceny niedostatecznej – egzaminu poprawkowego.  

§15 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

1. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od ustalonych ocen klasyfikacyjnych rocznych 

ucznia w formie pisemnej prośby do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2. Prośba rodziców powinna zawierać uzasadnienie odwołania się od oceny ustalonej przez 

nauczyciela.  

3. Przystąpienie do sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia uzależnione jest od 

uzyskania pozytywnej opinii zespołu, w skład którego wchodzą nauczyciele uczący 

w danej klasie i pedagog szkolny.  

4. Zespół ten może wyrazić zgodę na dopuszczenie ucznia do sprawdzianu ze wskazanych 

zajęć edukacyjnych, jeśli zachodzi jedna z przesłanek:  

1) przy ocenianiu nie uwzględniono w pełni kryteriów ocen zawartych w PSO; 

2) zaszły dodatkowe okoliczności lub zdarzenia uzasadniające zmianę oceny na wyższą; 

3) podwyższenie oceny nie będzie miało negatywnego aspektu wychowawczego;  

4) klasyfikacja roczna dokonana została niezgodnie z procedurami określonymi w WSO;  

5) nauczyciel, który wystawił ocenę wnioskuje o przeprowadzenie egzaminu 

sprawdzającego.  

5. W przypadku ubiegania się o egzamin sprawdzający z zajęć, w których istotną rolę 

odgrywa systematyczność, zaangażowanie i wkład pracy ucznia (muzyka, plastyka, 

zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne) zespół może wyrazić 

zgodę na przystąpienie do egzaminu, jeśli uczeń został oceniony za pracę na lekcjach, na 

których był obecny.  
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6. W przypadku uwzględnienia odwołania egzamin sprawdzający przeprowadza komisja 

określona w ust. 8 w terminie 7 dni od daty złożenia przez rodziców podania.  

7. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły.  

8. Dla przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje komisję w składzie:  

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący;  

2) nauczyciel przedmiotu – jako egzaminator; 

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.   

9.  Nauczyciel przedmiotu uczący ucznia, którego rodzice wystąpili o egzamin sprawdzający, 

może być zwolniony z udziału w egzaminie na własną prośbę lub w innych szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wówczas innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Jeśli na terenie szkoły nie ma takiego 

nauczyciela, powołuje nauczyciela z innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły.  

10. W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel rady 

rodziców.  

11. Egzamin obejmuje zagadnienia edukacyjne przewidziane do realizacji w danym okresie, 

za który uczeń otrzymał ocenę. Podstawę do określenia zakresu materiału stanowią 

przygotowane przez nauczyciela na dany rok i dla danej klasy wymagania edukacyjne.  

12. Poziom wymagań odpowiada wymaganiom, jakie należy spełnić na ocenę, o jaką ubiega 

się uczeń, zgodnie z określonymi przez nauczyciela wymaganiami na początku roku 

szkolnego.  

13. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Czas trwania określa komisja 

egzaminacyjna odpowiednio do specyfiki zajęć i poziomu kształcenia.  

14. Egzamin sprawdzający z przedmiotów: muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia 

komputerowe i wychowanie fizyczne ma charakter praktyczny.  

15 Forma egzaminu pisemnego jest właściwa dla danego przedmiotu i zgodna 

z przedstawionymi przez nauczyciela stosowanymi sposobami mierzenia jakości pracy 

uczniów na danym poziomie kształcenia.  

16. Zagadnienia egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący a opiniuje nauczyciel 

- członek komisji. W przypadku rozbieżnej oceny narzędzia zasięga się opinii 
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niezależnego nauczyciela. Narzędzie zatwierdza przewodniczący komisji 

egzaminacyjnej.  

17. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:  

1) podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu; 

2) pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku 

egzaminu.  

18. Ustalona w drodze egzaminu ocena jest ostateczna, a od wyniku egzaminu 

nie przysługuje odwołanie.  

19. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający informacje 

o przedmiocie, dane ucznia, dane komisji, formę egzaminu, termin, wyniki oraz ustaloną 

na podstawie egzaminu ocenę wraz z jej uzasadnieniem.  

20. Dokumentację egzaminu włącza się do dokumentacji szkolnej jako załącznik do arkusza 

ocen i przechowuje przez okres pobyt ucznia w szkole. Na dokumentację składa się:  

1) podanie o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego;  

2) decyzja zespołu opiniującego wraz z uzasadnieniem; 

3) decyzja dyrektora w sprawie powołania komisji; 

4) protokół z egzaminu (wzór stanowi załącznik nr 2); 

5) pisemna praca egzaminacyjna ucznia.  

21. Jeśli z przyczyn udokumentowanych i uzasadnionych uczeń nie przystąpił do egzaminu, 

może do niego przystąpić w najbliższym możliwym terminie określonym przez 

przewodniczącego komisji.  

22. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor szkoły.   

§16  

Egzamin poprawkowy zmieniający ocenę niedostateczną roczną 

 

1. Uczeń klasy IV i V, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę 

klasyfikacyjną z:  

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych;  
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2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć.  

2. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składają do dyrektora szkoły 

rodzice ucznia najpóźniej tydzień przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym.  

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

letnich.  

4. Dla przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje komisję w składzie:  

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący; 

2) nauczyciel przedmiotu – jako egzaminator; 

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.  

5. Nauczyciel przedmiotu uczący ucznia, którego rodzice wystąpili o egzamin poprawkowy, 

może być zwolniony z udziału w egzaminie na własną prośbę lub w innych szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wówczas innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Jeśli na terenie szkoły nie ma takiego 

nauczyciela, powołuje nauczyciela z innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

6. W egzaminie poprawkowym może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel rady 

rodziców.  

7. Egzamin obejmuje zagadnienia edukacyjne przewidziane do realizacji w danym okresie, 

za który uczeń został sklasyfikowany. Podstawę do określenia zakresu materiału stanowią 

przygotowane przez nauczyciela na dany rok i dla danej klasy wymagania edukacyjne na 

ocenę dopuszczającą.  

8. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej.  

9. Czas trwania określa komisja egzaminacyjna odpowiednio do specyfiki zajęć i poziomu 

kształcenia.  

10. Egzamin poprawkowy z przedmiotów: muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia 

komputerowe i wychowanie fizyczne  ma charakter praktyczny.  
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11. Forma egzaminu pisemnego jest właściwa dla danego przedmiotu i zgodna 

z przedstawionymi przez nauczyciela stosowanymi sposobami mierzenia jakości pracy 

uczniów na danym poziomie kształcenia.  

12. Zagadnienia egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący, a opiniuje 

nauczyciel - członek komisji. W przypadku rozbieżnej oceny narzędzia zasięga się opinii 

niezależnego nauczyciela. Narzędzie zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.  

13. Ustalona w drodze egzaminu ocena jest ostateczna, a od wyniku egzaminu nie 

przysługuje odwołanie.  

14. Wynik egzaminu zatwierdza rada pedagogiczna.  

15. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub do niego nie przystąpił 

z niewyjaśnionych przyczyn, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę – z zastrzeżeniem 

ust.16. 

16. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego  

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane 

w klasie programowo wyższej.  

17. Jeśli z przyczyn udokumentowanych i uzasadnionych uczeń nie przystąpił do egzaminu, 

może do niego przystąpić w najbliższym możliwym terminie określonym przez 

przewodniczącego komisji.  

18. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający informacje 

o przedmiocie, dane ucznia, dane komisji, formę egzaminu, termin, wyniki oraz ustaloną na 

podstawie egzaminu ocenę wraz z jej uzasadnieniem.  

19. Dokumentację egzaminu włącza się do arkusza ocen ucznia. Na dokumentację składa 

się:  

1) podanie o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego; 

2) decyzja dyrektora w sprawie powołania komisji;  

3) protokół z egzaminu (wzór stanowi załącznik nr 4 );  

4) pisemna praca egzaminacyjna ucznia.  

20. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor szkoły.  
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§17 

Egzamin klasyfikacyjny 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalania oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, 

muzyka, i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami 

po złożeniu stosownej prośby do dyrektora szkoły.  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się po zakończeniu każdego okresu lecz nie może 

być później niż w ostatnim tygodniu sierpnia.  

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą:  

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji.  

7. Egzamin obejmuje zagadnienia edukacyjne przewidziane do realizacji w danym okresie, 

za który uczeń nie został sklasyfikowany. Podstawę do określenia zakresu materiału 

stanowią przygotowane przez nauczyciela na dany rok i dla danej klasy wymagania 

edukacyjne.  

8. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej.  

9. Czas trwania egzaminu określa komisja egzaminacyjna odpowiednio do specyfiki zajęć 

i poziomu kształcenia.  
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10. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów: muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia 

komputerowe i wychowanie fizyczne ma charakter praktyczny.  

11. Forma egzaminu pisemnego jest właściwa dla danego przedmiotu i zgodna 

przedstawionymi przez nauczyciela stosowanymi sposobami mierzenia jakości pracy 

uczniów na danym poziomie kształcenia.  

12. Zagadnienia egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący, a opiniuje 

nauczyciel - członek komisji. W przypadku rozbieżnej oceny narzędzia zasięga się opinii 

niezależnego nauczyciela. Narzędzie zatwierdza przewodniczący komisji 

egzaminacyjnej.  

13. Na podstawie wyników egzaminu nauczyciel egzaminujący ustala ocenę zgodnie ze 

skalą ocen przyjętą przez szkołę.  

14. Ustalona w drodze egzaminu ocena jest ostateczna, a od wyniku egzaminu nie 

przysługuje odwołanie.  

15. Wynik egzaminu zatwierdza rada pedagogiczna.  

16. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający informacje 

o przedmiocie, dane ucznia, dane komisji, formę egzaminu, termin, wyniki oraz ustaloną 

na podstawie egzaminu ocenę wraz z jej uzasadnieniem.  

17. Dokumentację egzaminu włącza się do arkusza ocen ucznia. Na dokumentację składa 

się:  

 podanie rodziców o dopuszczenie do egzaminu klasyfikacyjnego; 

 decyzja dyrektora w sprawie powołania komisji; 

 protokół z egzaminu (wzór stanowi załącznik nr 3);  

 pisemna praca egzaminacyjna ucznia.  

18. Jeśli z przyczyn udokumentowanych i uzasadnionych uczeń nie przystąpił do egzaminu, 

może do niego przystąpić w najbliższym możliwym terminie określonym przez 

przewodniczącego komisji.  

19. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor szkoły.  

20. Dyrekcja szkoły zobowiązana jest do stworzenia właściwych warunków egzaminacyjnych 

do przeprowadzenia egzaminu oraz atmosfery korzystnej dla ucznia.  
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Załącznik nr 1 do WSO 

 
 

 
 
 Ruda Śląska,  
 

Pan/Pani 

   ................................................................................ 

         zam. w……………………………..…………………………. 

         ul........................................................................................... 

 

 
ZAWIADOMIENIE 

 

 Na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania 

Uczniów oraz Przeprowadzania Egzaminów i Sprawdzianów w Szkole Podstawowej nr 18 

w Rudzie Śląskiej ul. Łukasiewicza 7, zawiadamiam Pana/Panią, że 

synowi/córce..................................................... uczniowi /uczennicy klasy ............ grozi/grożą 

ocena/oceny niedostateczna /niedostateczne z przedmiotów: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................. 

co może spowodować nie promowanie do klasy następnej. 

 Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wezwaniem do osobistego stawienia się 

u wychowawcy klasy/nauczycieli przedmiotów. 

 

......................................................... 

/Dyrektor szkoły/ 

 

 

 

 

Przyjęłam/przyjąłem 

do wiadomości 

............................... 

Podpis 
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Załącznik nr 2 do WSO 

 

PROTOKÓŁ Z EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO 

 

W dniu ...........................   komisja w składzie:  

1. .................................................................- przewodniczący  

2. .................................................................- egzaminator  

3. .................................................................- członek komisji  

 

dokonała oceny pracy ucznia klasy ……………………........, który przystąpił do egzaminu 

sprawdzającego z ........................................  

W egzaminie uczestniczył w charakterze obserwatora przedstawiciel rady rodziców: 

.................................................................  

Egzamin trwał ..... minut i składał się z części ........................................................................  

W toku egzaminu uczeń wykazał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie:  

część pisemna: ............................................................  

część ustna: .................................................................  

część praktyczna: ........................................................  

W wyniku egzaminu komisja ustaliła ocenę klasyfikacyjną: ...................................................  

Uzasadnienie: 

....................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................... 

 

 

 

Podpisy członków komisji: 

1. ..........................................- przewodniczący 

2. ..........................................- egzaminator 

3. ..........................................- członek komisji 
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Załącznik nr 3 do WSO 
 

PROTOKÓŁ Z EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

 

 

W dniu ..................................... komisja w składzie:  

1. .................................................................- przewodniczący  

2. .................................................................- egzaminator  

3. .................................................................- członek komisji  
 
dokonała oceny pracy ucznia klasy .............................................., który przystąpił do 

egzaminu klasyfikacyjnego z .......................................................  

Egzamin trwał ..... minut i składał się z części 

............................................................................  

W toku egzaminu uczeń wykazał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie:  

część pisemna: ...........................................................  

część ustna: ................................................................  

część praktyczna: ........................................................  

 

W wyniku egzaminu komisja ustaliła ocenę klasyfikacyjną: ......................................................  

 

Uzasadnienie: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

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

  

 

 

Podpisy członków komisji:  

 

1. ..........................................- przewodniczący  

2. ..........................................- egzaminator  

3. ..........................................- członek komisji  
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Załącznik nr 4 do WSO 
 

PROTOKÓŁ Z EGZAMINU POPRAWKOWEGO 

 
 
W dniu ................................................. komisja w składzie:  

1. .......................................................................- przewodniczący  

2. .......................................................................- egzaminator  

3. .......................................................................- członek komisji  

 

dokonała oceny pracy ucznia oddziału……………………………........, który przystąpił do 

egzaminu poprawkowego z ........................................................  

W egzaminie uczestniczył w charakterze obserwatora przedstawiciel rady rodziców: 

.....................................................................  

Egzamin trwał ..... minut i składał się z części ...........................................................................  

W toku egzaminu uczeń wykazał się wiedzą i umiejętnościami na poziomie:  

część pisemna: ...........................................................  

część ustna: .................................................................  

część praktyczna: ........................................................  

W wyniku egzaminu komisja ustaliła ocenę klasyfikacyjną: ......................................................  

 

Uzasadnienie: 

....................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

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

 

 

Podpisy członków komisji:  

 

1. ..........................................- przewodniczący  

2. ..........................................- egzaminator  

3. ..........................................- członek komisji  


