
 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO 

W LUBLINIE 

 

opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 30 kwietnia 2007 r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906 z późn. zm.). 

 

przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 30 sierpnia 2013 r. 

 



 

§ 1 

CELE I ZADANIA OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

1. Ocenianie osiągnięć ucznia polega na: 

1) rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności wynikających z przyjętego przez szkołę zestawu programów 

nauczania, 

2) rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia 

respektowania przez ucznia norm etycznych i zasad współżycia społecznego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 

postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

§ 2 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 

1. Podstawą do sformułowania wymagań edukacyjnych jest szkolny i klasowe zestawy 

programów nauczania i wychowania wynikające z podstawy programowej i koncepcji pracy 

szkoły. 

2. Szkolne wymagania edukacyjne uwzględniają również: 

1) możliwości i potrzeby indywidualne ucznia i zespołów klasowych, 

2) zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

3) zasady i kryteria oceniania. 

3. Szczegółowe wymagania przedmiotowe sprecyzowane są w przedmiotowych systemach 

oceniania, określających: 

1) wymagania wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych skorelowanych z innymi 

przedmiotami w poszczególnych klasach, 

2) zakres wiedzy i umiejętności na poszczególne oceny, 

3) sposoby i terminy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

4) formy informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o postępach uczniów. 

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 



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

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

 

§ 3 

ZASADY OCENIANIA 

1. Uczeń jest oceniany systematycznie na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego oraz 

klasyfikowany: 

1) śródrocznie – po pierwszym semestrze, 

2) końcoworocznie – na koniec roku szkolnego. 

2. Oceny postępów w nauce dokonują nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

a oceny zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej 

klasy oraz ocenianego ucznia. 

3. Nauczyciel rejestruje przejawy pozytywnego i negatywnego zachowania ucznia w klasowym 

zeszycie spostrzeżeń. 

4. Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w różnorodnych formach: 

1) opisowej – ustnej lub pisemnej, 

2) wyrażonej stopniem, 

3) wyrażonej symbolem. 

5. W klasach IV-VI ocena bieżąca ucznia jest wyrażona stopniem. 

6. Od drugiego semestru klasy 1 w edukacji wczesnoszkolnej stosuje się bieżące ocenianie 

w formie stopni. Kryteria oceny opracowane przez zespół samokształceniowy są załącznikiem 

do tego dokumentu. 

7. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki i informatyki 

nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających z tych zajęć. 

8. W ocenianiu uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu na zajęciach języka 

polskiego i języków obcych stosuje się zmodyfikowane zasady, które stanowią załącznik do 

tego dokumentu. 

9. Oceny bieżące są rejestrowane w dzienniku lekcyjnym bezpośrednio po ocenie ucznia. 

10. Oceny wystawione zgodnie z przyjętymi kryteriami są jawne dla ucznia i jego rodziców 

(prawnych opiekunów). 

11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ocenę. 

12. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nauczyciel udostępnia im sprawdzone i 

ocenione pisemne prace kontrolne lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia. 

13. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się według następującej skali: 

1) zachowanie wzorowe, 

2) zachowanie bardzo dobre, 

3) zachowanie dobre, 

4) zachowanie poprawne, 



5) zachowanie nieodpowiednie, 

6) zachowanie naganne. 

14. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący (6), 

2) stopień bardzo dobry (5), 

3) stopień dobry (4), 

4) stopień dostateczny (3), 

5) stopień dopuszczający (2), 

6) stopień niedostateczny (1). 

15. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

16. Oceny wystawione przez wychowawcę klasy i nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne są 

ostateczne. 

17. Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania ucznia. 

18. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 4 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

1. Sprawdzania postępów ucznia dokonują nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne i 

wychowawca klasy. 

2. Sprawdzanie osiągnięć ucznia dokonywane jest w następujących formach: 

1) ustna, 

2) pisemna, 

3) działania praktycznego. 

3. Narzędzia sprawdzania dobiera organizujący badanie. 

4. W ciągu jednego dnia nauki dla jednego oddziału można przeprowadzić co najwyżej jeden 

sprawdzian pisemny. 

5. W jednym tygodniu nauki liczba sprawdzianów pisemnych nie może być większa niż dwa. 

Każdy sprawdzian musi być poprzedzony powtórzeniem obowiązującego na nim materiału 

oraz zapowiedzią z tygodniowym wyprzedzeniem. 

6. W 2 semestrze klasy 5 oraz w klasie 6 przeprowadza się sprawdziany diagnozujące w oparciu 

o wymagania obowiązujące na Sprawdzianie w klasie 6. Sprawdzianów tych nie dotyczą 

zasady z § 4 pkt.5. 

7. O wynikach sprawdzania uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) informowani są w ciągu 

2 tygodni po przeprowadzeniu sprawdzianu. 

8. Uczeń może poprawić wynik badania sprawdzającego organizowanego przez nauczyciela 

prowadzącego zajęcia edukacyjne w formie i terminie ustalonych przez tego nauczyciela. 

 



 

§ 5 

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O OSIĄGNIĘCIACH 

I POSTĘPACH UCZNIA 

1. Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) mają stały wgląd do ocen 

bieżących i klasyfikacyjnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

2. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami w sposób bezpośredni i pośredni. 

3. Kontakt bezpośredni obejmuje następujące formy: 

1) zebrania ogólnoszkolne, 

2) zebrania klasowe, 

3) konsultacje zbiorowe, 

4) konsultacje indywidualne (w miarę potrzeby), 

5) indywidualne rozmowy z inicjatywy rodzica (prawnego opiekuna), 

6) lekcje otwarte dla rodziców i zorganizowane po nich spotkania, dyskusje lub rozmowy 

indywidualne, 

7) spotkania, uroczystości, wycieczki i imprezy szkolne. 

4. Kontakt pośredni to: 

1) rozmowy telefoniczne, 

2) korespondencja, 

3) zapis w zeszycie przedmiotowym lub wychowawczym, 

4) informacje o ocenach zachowania i postępach w nauce oraz uwagi wpisywane do 

dziennika elektronicznego.  

5. Szczegółowe sposoby i terminy informowania rodziców (prawnych opiekunów) ustala 

opiekun klasy w porozumieniu z nauczycielami zajęć edukacyjnych i z uwzględnieniem 

szkolnego harmonogramu przekazywania informacji. 

6. Ogólnoszkolny terminarz przekazywania informacji rodzicom (prawnym opiekunom) 

przekazywany jest corocznie w terminie do 15 września. 

 

§ 6 

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA 

1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej (postawa prospołeczna), 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi 

i są wystawiane w oparciu o ustalone kryteria. 



3. W ocenie zachowania ucznia klas IV-VI wprowadza się system punktowy zgodnie 

z następującymi zasadami: 

1) uczeń otrzymuje 51 punktów na początku semestru, co jest równoznaczne 

z otrzymaniem oceny dobrej, 

2) w trakcie trwania semestru uczeń może zdobywać punkty dodatnie za zachowanie 

określane w WSO jako pozytywne lub tracić punkty za przejawy zachowań negatywnych, 

3)  wyżej wymienione zachowania punktowane są w następujący sposób: 

Przejawy zachowań pozytywnych (punkty dodatnie): 
- Inicjowanie i organizacja i imprez klasowych, szkolnych oraz akcji dobroczynnych – od 

5 do 10 pkt. 
- Zaangażowanie się w uroczystość/ imprezę szkolną – od 3 do 5 pkt.  
- Praca w samorządzie klasowym i szkolnym – od 1 do 3 pkt.  
- Wystąpienie w obronie pokrzywdzonego/ poinformowanie nauczyciela o zagrożeniu 

– 1 pkt. 
- Stała pomoc innym w nauce – 2 pkt. 
- Przygotowanie dodatkowych pomocy bez oceny z przedmiotu (gazetki, foldery itp.) – 

od 1 do 5 pkt.  
- Reprezentowanie szkoły w konkursach – od 1 do 5 pkt. 
- Pracowitość, sumienność zasługująca na pochwałę – od 1 do 3 pkt. 
- Wzorowe zachowanie podczas wyjść, wycieczek, zielonych szkół – 1 pkt. za każdy 

dzień 
- Odpowiedni ubiór podczas uroczystości szkolnych – 1 pkt. 
- Rzetelne wypełnianie obowiązków dyżurnego – 1 pkt. 
Uczeń może otrzymać jednorazowo na koniec semestru po 10 punktów w następujących 

kategoriach: 

a) grzeczność (wysoka kultura osobista), 
b) obowiązkowość, 
c) ekstra (postawa, zaangażowanie w akcje dobroczynne). 

 

Przejawy zachowań negatywnych (punkty ujemne): 
- Wychodzenie poza teren szkoły (podczas zajęć pozalekcyjnych) – 5 pkt. 
- Opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia/ wagary – 10 pkt. 
- Świadome unikanie zajęć pozalekcyjnych – 2 pkt. 
- Niszczenie sprzętu, przyborów, zeszytów – 2 pkt. 
- Zaśmiecanie szkoły lub jej otoczenia – 1 pkt. 
- Spóźnienia śródlekcyjne – 1 pkt. 
- Spóźnienia na 1 lekcję – każde 3 spóźnienia 1 pkt.  
- Niezmienianie obuwia – 1 pkt. 
- Kradzież rzeczowa – 10 pkt. 
- Kradzież intelektualna – 2 pkt. 
- Agresja słowna (np. przeklinanie, przezywanie, obgadywanie) – 5 pkt. 
- Agresja fizyczna (np. bicie, popychanie..) – od 5 do 10 pkt. 
- Przemoc psychiczna (nękanie, znęcanie się psychiczne, notoryczne prowokowanie 

konfliktów) – od 5 do 10 pkt. 
- Stworzenie sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu – 5 pkt. 
- Brak szacunku w stosunku do pracowników szkoły – 3 pkt. 
- Brak szacunku wobec kolegów i koleżanek – 1 pkt. 
- Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji – 1 pkt. 



- Używanie telefonów, mp3 i innych sprzętów elektronicznych w szkole bez zgody 
nauczyciela (telefon powinien być wyciszony lub wyłączony i nie wolno go używać do 
fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięku) – 1 pkt. 

- Niewykonanie polecenia nauczyciela – 3 pkt. 
- Wyłudzanie pieniędzy – 10 pkt. 
- Niewłaściwe zachowanie podczas wyjść, wycieczek, apeli – 1 pkt. 
- Brak stroju adekwatnego do sytuacji (apele, uroczystości) – 1 pkt. 
- Niewypełnianie obowiązków dyżurnego – 1 pkt. 

 
4) nauczyciele przyznają uczniom punkty z odpowiednim uzasadnieniem, notując je 

w klasowym zeszycie spostrzeżeń; 

5) na koniec semestru wychowawca podlicza liczbę punktów; 

6) suma punktów ze wszystkich kategorii zamieniona jest na ocenę według następujących 

wskaźników: 

• ocena wzorowa                                  powyżej 100 pkt 

• ocena bardzo dobra                            71 – 100 pkt. 

• ocena dobra                                        51 – 70 pkt. 

• ocena poprawna                                 31 – 50 pkt. 

• ocena nieodpowiednia                        0 – 30 pkt 

• ocena naganna                                    poniżej 0 pkt. 

4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania wystawia wychowawca po analizie: 

1) dokumentacji oceniającej ucznia; 

2) opinii zespołu klasowego; 

3) opinii zespołu nauczycielskiego; 

4) samooceny zainteresowanego. 

5. Przy wystawianiu oceny z zachowania bierze się pod uwagę następujące ograniczenia: 

- nie wystawia się oceny wzorowej uczniowi, który otrzymał więcej niż 3 punkty ujemne 

w semestrze, 

- nie wystawia się oceny bardzo dobrej uczniowi, który otrzymał więcej niż 5 punktów 

ujemnych w semestrze, 

- uczeń, który notorycznie narusza zasady regulaminu szkoły (otrzymał więcej niż 20 punktów 

ujemnych), nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra. 

6. Ocenę nieodpowiednią z zachowania za dany semestr otrzymuje automatycznie uczeń 

ukarany w tym semestrze naganą wychowawcy klasy, a ocenę naganną - uczeń ukarany 

naganą dyrektora szkoły. 

7. Uczeń, który otrzymał ocenę nieodpowiednią za 1 semestr, jako ocenę roczną może uzyskać 

co najwyżej dobrą i odpowiednio – uczeń z oceną naganną za 1 semestr może otrzymać na 

koniec roku ocenę co najwyżej poprawną. Uzyskane w tym trybie oceny są ostateczne i nie 

podlegają podwyższeniu.  

 

 

 



§ 7 

TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ OCENY ZACHOWANIA 

Postanowienia ogólne 

1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny zachowania. 

2. Poprawa oceny zachowania jest możliwa tylko od poziomu oceny poprawnej i tylko o jeden 

stopień. 

3. Oceny naganna i nieodpowiednia są ostateczne i nie mogą być poprawiane. 

 

§ 8 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O WYŻSZĄ OCENĘ ZACHOWANIA 

1. Propozycja oceny zachowania podana uczniowi i rodzicom (prawnym opiekunom) na miesiąc 

przed klasyfikacją nie jest ostateczną oceną i może ulec podwyższeniu lub obniżeniu przed 

zakończeniem semestru, adekwatnie do zachowania ucznia w tym okresie. 

2. Uczeń, który chciałby uzyskać wyższą ocenę, informuje o tym wychowawcę w terminie 

do trzech dni od otrzymania propozycji oceny. 

3. Wychowawca wspólnie z uczniem ustala sposób i warunki poprawy oceny zachowania. 

4. Podstawą  poprawienia oceny jest nienaganne zachowanie oraz wypełnienie wszystkich 

warunków powyższej umowy podczas procesu naprawczego.    

5. Po upływie terminu realizacji wyznaczonych zadań wychowawca podsumowuje pracę ucznia 

i ewentualnie podwyższa mu ocenę z zachowania. 

 

§ 9 

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

1. Osiągnięcia edukacyjne uczniów są oceniane według ogólnych kryteriów, które prezentuje 

poniższa tabela. 

Osiągnię
-cia 

uczniów 

Wymagania 
edukacyjne 

Kryteria oceny na poszczególne stopnie 

niedostate-
czny 

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący 

W
IE

D
ZA

 Znajomość i 
rozumienie 
pojęć 

Uczeń: 
nie opanował 
wiadomości 
niezbędnych 
dla dalszej 
nauki, 

 
zna i rozumie 
podstawowe 
dla danej 
klasy pojęcia, 

 
zna i rozumie 
podstawowe 
dla danej klasy 
pojęcia, 

 
zna i rozumie 
większość 
przewidzianych 
dla danej klasy 
pojęć, 

 
zna i rozumie 
wszystkie 
przewidziane 
dla danej 
klasy pojęcia, 
sprawnie 
posługuje się 
nimi we 
własnej 
wypowiedzi, 

 
biegle 
posługuje się 
we własnej 
wypowiedzi 
wszystkimi 
przewidzianym
i dla danej 
klasy 
pojęciami, 



U
M

IE
JĘ

TN
O

ŚC
I Opanowanie 

umiejętności 
nie opanował 
umiejętności 
niezbędnych 
w dalszej 
nauce, 

opanował 
umiejętności 
konieczne, 
prognozujące 
możliwości 
sprostania 
wymaganiom 
edukacyjnym 
w ciągu 
dalszej nauki, 

opanował 
podstawowy 
dla danej klasy 
zakres 
umiejętności, 

opanował 
większość 
przewidzianych 
dla danej klasy 
umiejętności, 

opanował 
poziom 
umiejętności 
spełniający 
wymagania 
edukacyjne 
zawarte w 
programie 
nauczania 
danych zajęć 
edukacyjnych
, 

opanował 
bardzo wysoki 
poziom 
umiejętności 
zawartych w 
programie 
nauczania 
danych zajęć 
edukacyjnych, 

Wykonywa-nie 
zadań 

nie potrafi 
wykonać 
zadań o 
niewielkim 
(elementar-
nym) stopniu 
trudności, 

wykonuje 
zadania 
typowe, o 
niewielkim 
stopniu trud-
ności, często 
potrzebuje 
pomocy 
nauczyciela, 

samodzielnie 
wykonuje 
typowe zadania 
o średnim 
stopniu 
trudności, 

samodzielnie i 
sprawnie 
analizuje i 
rozwiązuje 
typowe 
zadania, 

samodzielnie 
i biegle 
rozwią-zuje 
zadania 
teoretyczne i 
praktyczne 
ujęte w 
programie 
nauczania, 

proponuje 
własne 
sposoby 
wykonania 
zadania i 
potrafi je 
bezbłędnie 
zrealizować, 

Rozwiązywani
e problemów 

nie potrafi znaleźć potrzebnego rozwiązania w 
nowej sytuacji, 

stosuje zdobytą 
wiedzę i 
umiejętności w 
sytuacjach o 
znaczeniu 
praktycznym, 

rozwiązuje 
problemy w 
nowych 
sytuacjach, 

samodzielnie i 
twórczo roz-
wiązuje 
złożone prob-
lemy o wyso-
kim stopniu 
trudności, 

Komunikacja 
językowa 

liczne błędy 
językowe i 
merytoryczn
e 
przekreślają 
komunikaty-
wność 
wypowiedzi, 

wypowiada 
się w sposób 
komunikatyw
-ny, często 
narusza zasa-
dy logicznego 
wywodu, 
rządko 
stosuje 
wymaganą 
terminologię, 

wypowiada się 
w sposób 
kulturalny, 
komunikatyw-
ny, rzadko 
narusza zasady 
logicznego 
wywodu, 
stosuje 
podstawową 
terminologię, 

wypowiada się 
w sposób 
kulturalny, 
komunikatyw-
ny, prezentuje 
logiczny tok 
myślenia, 
stosuje 
wymaganą 
terminologię 

wypowiada 
się w sposób 
kulturalny, 
wyczerpują-
cy, prezentu-
je logiczny 
tok myślenia, 
sprawnie 
stosuje 
wymaganą 
terminologię 

wypowiada się 
w dojrzały 
sposób, 
prezentuje 
własne, 
oryginalne 
sądy i 
przemyślenia, 
biegle stosuje 
wymaganą 
terminologię 

P
O

ST
A

W
Y

 Aktywność 
lekcyjna 

wie 
wykonuje 
przydzielo-
nych zadań, 

wykonuje 
zapropono-
wane 
zadania, ale 
często trzeba 
mu 
przypominać 
o 
obowiązkach, 
bo łatwo 
odrywa się od 
pracy, 

sumiennie 
wykonuje 
zaproponowan
e zadania, 

aktywnie 
pracuje na 
zajęciach, z 
zaangażowa-
niem wykonuje 
zaproponowan
e zadania, 

aktywnie 
pracuje na 
zajęciach, z 
zaangażowa-
niem wyko-
nuje zapro-
ponowane 
zadania, 
chętnie dzieli 
się wraże-
niami z lek-
cji, formu-łuje 
wnioski 
uogólnienia, 

bardzo 
aktywnie 
pracuje na 
zajęciach, 
przygotowuje 
własne 
materiały i 
propozycje 
zadań, 

Inicjatywa 
własna 
(dodatkowe 
prace, 
konkursy) 

    uczestniczy w 
konkursach i 
olimpiadach 
przedmioto-
wych, zawo-
dach sporto-
wych i 
innych, 
samodzielnie 
rozwija 

osiąga sukcesy 
w konkursach i 
olimpiadach 
przedmioto-
wych, zawo-
dach sporto-
wych i innych, 
samodzielnie i 
twórczo roz-
wija własne 



własne 
zainteresowa
-nia, 

zainteresowa-
nia, 

Współdziała-
nie w pracy 
zespołowej 

nie włącza 
się w pracę 
zespołową 
podczas 
zajęć, 

uczestniczy w 
pracach 
grupy, nie 
przejawia 
własnej 
inicjatywy, 

chętnie włącza 
się w pracę 
zespołu, 
przestrzega 
norm pracy 
zespołowej, 

uczestniczy w 
pracach grupy, 
przejawiając 
własną 
inicjatywę, 

z zaangażo-
waniem 
uczestniczy w 
pracy 
zespołu, 
często podaje 
własne 
pomysły i 
propozycje, 

organizuje 
pracę zespołu, 
podaje własne 
pomysły i 
propozycje. 
 

 

2. Szczegółowe kryteria oceniania uwzględniają specyfikę danego przedmiotu i są zawarte w 

przedmiotowych systemach oceniania.  

3. Nauczyciele podczas oceniania prac pisemnych (testów) stosują następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę szkolną (według procentowych wskaźników):  

98% - 100% celujący 

90% - 97% bardzo dobry 

76% - 89% dobry 

59% - 75% dostateczny 

46% - 58% dopuszczający 

45% i mniej niedostateczny 

4. W dziennikach lekcyjnych i pracach pisemnych uczniów nauczyciele odnotowują tylko pełne 

oceny, nie stosują plusów i minusów. 

5. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania w semestrze, każde kolejne skutkuje oceną 

niedostateczną. 

 

§ 10 

ZASADY USTALANIA ŚRÓDROCZNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego – w ostatnim tygodniu 

pierwszego semestru. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na: 

1) okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania ucznia; 

2) ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny z zachowania. 

3. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na: 

1) podsumowaniu osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym; 

2) ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania. 

4. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na: 



1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie nauczania, oraz zachowania ucznia w danym roku szkolnym; 

2) ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania. 

5. Na dwa tygodnie przed semestralnym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady 

Pedagogicznej  nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są 

zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla 

niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

ocenie klasyfikacyjnej z zachowania. 

6. 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. 

7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

8. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub nauki drugiego 

języka obcego (zgodnie z Rozporządzeniem MEN) w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą ocenę roczną klasyfikacyjną (nawet jeśli uzyskali tytuł laureata już po 

ustaleniu oceny klasyfikacyjnej, a byłaby ona inna niż celująca). 

 

§ 11 

ZASADY ORGANIZOWANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH 

1. Egzamin klasyfikacyjny śródroczny lub końcoworoczny na pisemną prośbę ucznia lub rodziców 

(prawnych opiekunów) może zdawać uczeń 

1) nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych; 

2) nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych wyłącznie za zgodą rady pedagogicznej; 

3) realizujący indywidulany tok lub program nauki; 

4) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, przy czym egzaminy 

klasyfikacyjne z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego mają przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

1) Za I semestr – po klasyfikacji śródrocznej – wynik egzaminu zatwierdzony na najbliższym 

posiedzeniu rady pedagogicznej; 

2) Za II semestr – w przedostatnim tygodniu ferii letnich, ale nie później niż w tygodniu 

poprzedzającym pierwsze zebranie rady pedagogicznej rozpoczynające nowy rok szkolny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 

wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 



5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

ucznia. 

6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

7. Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego nie ma negatywnego 

wpływu na jego dalszą naukę. 

 

§ 12 

ZASADY ORGANIZOWANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 

1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń klas IV-VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych 

przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

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

muzyki, informatyki, techniki oraz z wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisją powołana przez dyrektora szkoły. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący; 

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

6. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w komisji na własną prośbę lub w innych, 

szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

7. Pytania egzaminacyjne przygotowuje na dwa tygodnie wcześniej nauczyciel egzaminujący 

w porozumieniu z nauczycielem pokrewnego przedmiotu, a zatwierdza przewodniczący komisji. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego i uzyskaną ocenę. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

przez dyrektora szkoły. 



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

wyższej, nie może kontynuować w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i powtarza klasę 

w szkole rejonowej. 

 

§ 13 

NEGACJA WYSTAWIONEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

1. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna, chyba, że rodzice lub prawni opiekunowie 

uznają, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. 

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 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. 

3. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

4. Dyrektor szkoły dokonuje badania, czy ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna z zachowania zastała ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącego 

trybu ustalania oceny. 

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem w wystawieniu w/w oceny z zajęć 

edukacyjnych lub oceny z zachowania, 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. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

6. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt.5, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

7. W skład komisji wchodzą: 

1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

-   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

-  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

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

zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

-  dyrektor szkoły albo nauczyciel  zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 



-  wychowawca klasy; 

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

- przedstawiciel rady rodziców. 

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

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

dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z 

tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuję w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły. 

9. 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. 

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

1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

- skład komisji; 

- termin sprawdzianu; 

- zadania (pytania) sprawdzające;  

- wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

- skład komisji; 

- termin posiedzenia komisji; 

- wynik głosowania; 

- ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym 

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

szkoły. 

13. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednie 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. 

 

 

 



§ 14 

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ 

1. W klasie VI jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych 

w standardach wymagań. 

2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej. 

3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w 

warunkach i formie dostosowanych do indywidulanych  potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

4. 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 Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego. 

5. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku powtarza 

szóstą klasę i przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim z zakresu jednego z grupy 

przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne 

z uzyskaniem najwyższego wyniku. 

 

§ 15 

ZASADY PROMOCJI I UKOŃCZENIA SZKOŁY 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 

2. Począwszy od kasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej (lub zdał 

egzamin poprawkowy). 

3. Uczeń, który nie spełnił tych warunków, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i 

zostaje przeniesiony do szkoły rejonowej, gdzie powtarza klasę. 

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem. 

5. Uczeń klasy III, który uzyskał szczególnie wyróżniające się osiągnięcia w zachowaniu i nauce 

w trakcie I etapu edukacyjnego, zostaje nagrodzony medalem trzecioklasisty. 

6. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej; 

2) jeżeli przystąpił do sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

7. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę z zachowania.  

8. Uczeń kończący szkołę podstawową, który uzyskał bardzo wysokie wyniki w nauce i wzorową 

ocenę z zachowania, zostaje nagrodzony złotym medalem. 



 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania bieżącego w edukacji wczesnoszkolnej, poczynając od 

drugiego semestru 1 klasy. 

2. Szkolne zasady oceniania z języka polskiego i języków obcych uczniów ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się. 

 

 


