WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II
W LUBIENI
PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
w szkołach publicznych (Dz. U.2007r., nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami ).

§ 1.
Postanowienia ogólne
1.
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania precyzują i ujednolicają sposoby
oceniania stosowane przez wszystkich nauczycieli Szkoły.
2.
Ocenianie to proces gromadzenia informacji o postępach i osiągnięciach
ucznia, to integralny i naturalny element uczenia się i nauczania.
2a. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i
umiejętności w stosunku do :
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i pomoc w samodzielnym planowaniu jego
rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów i wspieranie jego działań;
4) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o
postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) planowanie oraz doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej;
6) określenie efektywności stosowanych metod pracy;
7) udzielenie wskazówek do dalszego planowania własnego rozwoju.
4.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i

rocznych ocen klasyfikacyjnych;
2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć o których mowa w art.
13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty a także śródrocznej i rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom / prawnym opiekunom
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
5.
Każda ocena jest jawna, zarówno dla uczniów, jak i rodziców / prawnych
opiekunów i na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
5a. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu
dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną
dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.
6.
Ocena powinna być zależna od możliwości intelektualnych ucznia, tak aby
uwzględniała jego wkład pracy.
7.
Każdy uczeń może demonstrować swą wiedzę i umiejętności różnymi
metodami i w różny sposób, mając prawo do wyboru własnej drogi. Nauczyciel
powinien brać pod uwagę, z jakim typem ucznia ma do czynienia (wzrokowiec,
słuchowiec, czuciowiec), dostosowując do niego metody i formy nauczania, sposoby
oceniania.

§ 2.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców/prawnych opiekunów o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej
oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
(nauczyciel uzgadnia z uczniem termin, kryteria oceny o którą ubiega się uczeń i
formę poprawy).
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
oraz ich rodziców / prawnych opiekunów o
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni
psychologiczno - pedagogicznej (publicznej lub niepublicznej) lub innej poradni

specjalistycznej (publicznej lub niepublicznej), dostosować wymagania edukacyjne
na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie ogólnym wymaganiom.
3a. Opinia poradni może być wydana nie wcześniej niż po trzeciej klasie i nie później
niż do ukończenia szkoły.
4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego lub indywidualnego nauczania, nauczyciel jest obowiązany dostosować
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie
warunków organizowania kształcenia;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie
tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — na
podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających.
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki
nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania
fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w
działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o
ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć
z wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie opinii wydanej
przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 3.
Oceny z zajęć edukacyjnych
1.
W klasach I – III oceną klasyfikacyjną śródroczną i roczną jest ocena
opisowa. Ocena odzwierciedla poziom opanowania przez ucznia wiadomości i
umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego i wskazuje potrzeby rozwojowe i
edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem
uzdolnień.
1a. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
2.
Ocenianie bieżące ucznia w klasie I, II i III dokonywane jest za pomocą oceny
cyfrowej według niżej wymienionej skali sześciostopniowej.
3.
Uczniowie kl. IV - VI oceniani są w skali sześciostopniowej:
1) stopień celujący (cel.)
- 6;
2) stopień bardzo dobry (bdb.)
- 5;
3) stopień dobry (db.)
- 4;
4) stopień dostateczny (dst.)
- 3;
5) stopień dopuszczający (dop.)
- 2;
6) stopień niedostateczny (ndst.)
- 1;
3a. Stopnie, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast
negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w
ust. 3 pkt 6.
4.
W przypadku ustalania bieżących ocen cząstkowych można dodatkowo
wpisywać obok ocen znaki „+” i „–” oraz „np.” (uczeń nieprzygotowany).
4a. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć
dla mniejszości narodowej, dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
5.
Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia:
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) rozwiązuje samodzielnie złożone i trudne problemy, gwarantujące pełne
opanowanie materiału podstawowego i znacznie wykraczającego poza program
nauczania,
b) podejmuje działania z własnej inicjatywy, wynikające z indywidualnych
zainteresowań;
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) rozwiązuje samodzielnie problemy, gwarantujące pełne opanowanie programu
nauczania,
b) stosuje zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach;
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności, przydatne z danego przedmiotu, stosowane
w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika,
ale nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programie
nauczania;
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) panował wiadomości i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki, o
niewielkim stopniu złożoności, ale nie opanował w pełni podstawowych wiadomości
i umiejętności określonych w programie nauczania;
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował proste treści programowe, niezbędne do kontynuowania nauki, o

niewielkim stopniu złożoności, ale nie potrafi wykorzystać ich w sytuacjach
typowych, popełnia błędy, ma braki w wiadomościach, korzysta ze wskazówek
nauczyciela;
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował prostych treści programowych i nawet korzystając ze
wskazówek nauczyciela, nie potrafi ich zastosować.
6.
Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.
7.
Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w
nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

§ 4.
Zasady oceniania
1.
Nauczyciel jest obowiązany równomiernie w trakcie okresu nauki zaplanować
sposoby i formy oceniania oraz systematycznie oceniać postępy uczniów w nauce.
2.
W klasach I-III podsumowanie wyników nauczania dokonywane jest dwa razy
w ciągu rocznego okresu nauki.
3.
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez ponoszenia
konsekwencji - zasady zgłaszania nieprzygotowań oraz liczba zgłoszeń zostają
ustalone z nauczycielem na początku roku.
4.
Ocenę do dziennika nauczyciel jest obowiązany wpisać niezwłocznie po jej
wystawieniu.
5.
Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za wypowiedzi ustne, prace pisemne i
działania twórcze.
6.
Prace pisemne to:
1) kartkówka – sprawdza stopień opanowania wiadomości i umiejętności z nie więcej
niż z trzech ostatnich tematów i trwa nie dłużej niż 15 minut;
2) sprawdzian (praca klasowa) – sprawdza stopień opanowania wiadomości i
umiejętności z jednego lub kilku działów programowych, a nawet z całego roku i
trwa nie dłużej niż dwie godziny lekcyjne.
7.
Uczniowie mają prawo do równomiernego rozłożenia sprawdzianów (nie
więcej niż 2 sprawdziany tygodniowo).
8.
Każdy sprawdzian (praca klasowa) jest zapowiedziany na tydzień przed
terminem przeprowadzenia i poprzedzony informacją o zakresie jego treści i formie.
Nie ma obowiązku zapowiadania kartkówek.
9.
Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności (prace klasowe) nie mogą być
przeprowadzane w pierwszym dniu nauki po przerwach świątecznych
i
międzyokresowych.
10. Zakres wiedzy i umiejętności na sprawdzianie pisemnym (pracy klasowej)
powinien obejmować:

1) w ok. 75% swojej zawartości treści podstawowe (na ocenę dopuszczającą i
dostateczną), a w pozostałej części – treści ponadpodstawowe (na ocenę dobrą i
bardzo dobrą);
2) może również zawierać dodatkowe zadania wykraczające poza podstawę
programową danego poziomu nauczania, klasy, przewidziane na ocenę celującą.
11. Wszystkie prace pisemne tj. testy, wypracowania, zestawy zadań i
poleceń do wykonania muszą być opatrzone punktacją, ewentualnie
komentarzem, a ich ocena obliczona wg skali:

ocena celująca

procent liczby punktów
91% - 100% oraz w 50% wykonane zadanie
dodatkowe

ocena bardzo dobra
ocena dobra
ocena dostateczna
ocena dopuszczająca
ocena niedostateczna

90% - 100%
75% - 89%
50% - 74%
30% - 49%
do 29%

ocena ze sprawdzianu

12. Ocena prac pisemnych (wymienionych w punkcie 11) dla uczniów
posiadających opinie publicznej lub niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej lub poradni specjalistycznej o dostosowaniu wymagań
edukacyjnych jest obliczana wg skali:

ocena celująca

procent liczby punktów
81% - 100% oraz w 50% wykonane zadanie
dodatkowe

ocena bardzo dobra
ocena dobra
ocena dostateczna
ocena dopuszczająca
ocena niedostateczna

81% - 100%
66% - 80%
41% - 65%
20% - 40%
do 19%

ocena ze sprawdzianu

13. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia nauczyciel ustala termin i sposób
wyrównania zaległości oraz formę i miejsce zaliczenia.
14. Sprawdziany (prace klasowe) są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń
nie może ich napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie
dwutygodniowym od rozdania prac (w uzasadnionych przypadkach uczeń może
być zwolniony z tego obowiązku).
15. Uczeń ma prawo do powtórnego pisania sprawdzianu (pracy klasowej)
tylko w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej. Taka poprawa jest
dobrowolna i musi odbyć się w terminie do 2 tygodni od rozdania prac. Uczeń

przystępuje do niej tylko jeden raz.
16. Sprawdzanie prac pisemnych odbywa się w ciągu 2 tygodni.
17. Ocenione sprawdziany (prace klasowe) i prace kontrolne uczeń otrzymuje do
poprawy w formie ustalonej przez nauczyciela.
18. Nauczyciel przechowuje sprawdziany (prace klasowe) do końca roku
szkolnego.
19.
Na prośbę rodziców ucznia, sprawdzone i ocenione pisemne sprawdziany
(prace klasowe), inne prace kontrolne oraz dokumentacja dotycząca oceniania
ucznia są udostępniane do wglądu jego rodzicom podczas zebrań klasowych i
konsultacji.
20. Uczeń powinien dobrze znać kryteria oceniania i stale być zachęcany do
dokonywania samooceny stanu swojej wiedzy.
21. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed
zakończeniem okresu nauki poinformować wychowawców o przewidywanych
okresowych i rocznych ocenach niedostatecznych. Wychowawca oddziału ma
obowiązek poinformować rodziców o ocenach niedostatecznych w formie
pisemnej .
22. Nauczyciel jest zobowiązany ustalić oceny śródroczne i roczne na tydzień przed
klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
23. Nauczyciele zobowiązani są ustalić przewidywaną ocenę roczną do 25 maja
każdego roku szkolnego. Wychowawca oddziału ma obowiązek powiadomić
rodziców o przewidywanej ocenie rocznej w formie pisemnej do 31 maja każdego
roku. Przewidywaną ocenę roczną należy zapisać w dzienniku lekcyjnym.
24. Nauczyciele mają obowiązek informowania rodziców o rozpoznanych
trudnościach i problemach edukacyjnych ucznia i podejmowanych działaniach
zaradczych.
25.Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ustaloną ocenę na prośbę ucznia bądź
rodzica.

§ 5.
Prawa ucznia związane z wewnątrzszkolnym ocenianiem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uczeń i jego rodzic ma prawo:
do zapoznania się z programem nauczania, jego celami i stawianymi
wymaganiami;
do uzyskania informacji na temat zakresów wymagań oraz metod nauczania;
posiadać pełną
wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów nauczania i
zachowania;
nie być odpytywanym i ocenianym do 2 razy w okresie po zgłoszeniu tego faktu
nauczycielowi;
do poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu (pracy klasowej) w
terminie i trybie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu;
do egzaminu klasyfikacyjnego za okres nieobecności w szkole;
do egzaminu poprawkowego z przedmiotu, z którego otrzymał ocenę

niedostateczną;
8. do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej zachowania na wniosek rodzica
bądź ucznia na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu;
9. do powiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym o terminie
pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności;
10. do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności;
11. do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z przedmiotu na wniosek rodzica
bądź ucznia na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu;
12. do zwolnienia, w uzasadnionych przypadkach, na czas określony z zajęć
wychowania fizycznego, zajęć komputerowych. Decyzję o zwolnieniu ucznia z
wyżej wymienionych zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii
wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony";
13. do wglądu do swoich poprawionych i ocenionych prac pisemnych;
14. do otrzymania uzasadnienia ustalonej oceny.

§ 6.
Ocena zachowania
1.
W klasach I – III śródroczne i roczne oceny zachowania są ocenami
opisowymi.
2.
W klasach IV – VI śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są
ustalone według następującej skali:
1) wzorowe
2) bardzo dobre
3) dobre
4) poprawne
5) odpowiednie
6) nieodpowiednie
7) naganne
3.
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w
szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolne;
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.
4.
Szczegółowe kryteria oceny zachowania:
OCENA WZOROWA
Uczeń:
1) Wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu Szkoły, zalecenia
dyrektora, wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego, jest pozytywnym

wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole.
2) Dba o honor i tradycje szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i
poza nią. Uczestniczy w zajęciach szkolnych, ubrany w wymagany jednolity
strój szkolny, ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi, jak też
przepisami zawartymi w Statucie Szkoły.
3) Wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych.
4) Wykazuje własną inicjatywę w podejmowaniu działań na rzecz klasy,
szkoły
i środowiska, uczestnicząc w konkursach, akcjach szkolnych i
środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, reprezentuje szkołę na
zewnątrz.
5) Samodzielnie doskonali swą wiedzę i umiejętności, rozwija swoje
zainteresowania.
6) Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu
przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe.
7) Dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
8)Systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich
nieobecności oraz spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę.
9) Dba o zdrowie oraz propaguje zdrowy i bezpieczny styl życia.
10) Przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw i właściwie
reaguje na ich łamanie.
11) Właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła, swoją postawą
stanowi wzór do naśladowania.
12) W pracy z grupą wykazuje pozytywne cechy podczas pełnienia powierzonej
mu funkcji.
13) Jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych, potrafi stawać w
obronie innych.
14) Dba o piękno mowy ojczystej.
15) Jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu.
OCENA BARDZO DOBRA
Uczeń:
1) Bardzo dobrze wypełnia wszystkie postanowienia zawarte w Szkolnym
Katalogu Obowiązków Ucznia, umieszczonym w Statucie Szkoły.
2) Dba o honor i tradycje szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i
poza nią.
3) Uczestniczy w zajęciach szkolnych, ubrany w wymagany, jednolity strój
szkolny, ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi, jak też przepisami
zawartymi w Statucie Szkoły.
4) Wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych.
5) Wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska
uczestnicząc w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz
imprezach kulturalnych, reprezentuje szkołę na zewnątrz.
6)Systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych, doskonali wiedzę i
umiejętności, rozwija swoje zainteresowania.
7) Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków, powierzonych mu
przez nauczyciela, bardzo dobrze pełni dyżury klasowe.
8) Dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

9) Systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich
nieobecności i spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę.
10) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
11) Przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw i właściwie
reaguje na ich łamanie.
12) Właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła.
13) Jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych osób, zgodnie
współpracuje w grupie.
14) Jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu.
OCENA DOBRA
Uczeń:
1)Dobrze wypełnia wszystkie postanowienia zawarte w Szkolnym Katalogu
Obowiązków Ucznia umieszczonym w Statucie Szkoły.
2) Dba o honor i tradycje szkoły, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.
3) Uczestniczy w zajęciach szkolnych, ubrany w wymagany jednolity strój
szkolny, ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi, jak też przepisami
zawartymi w Statucie Szkoły.
4) Wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych.
5) Bierze udział w pracy na rzecz klasy i szkoły, uczestnicząc w konkursach,
akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych,
reprezentuje szkołę na zewnątrz.
6) Przygotowuje się do zajęć szkolnych, dąży do doskonalenia wiedzy i
umiejętności oraz rozwijania swoich zainteresowań.
7) Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu
przez nauczyciela, dobrze pełni dyżury klasowe.
8) Dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
9) Systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich
nieobecności oraz spóźnień.
10) Unika konfliktów i kłótni.
11) Przestrzega zasad zachowania podczas przerw.
12) Właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła.
13) Jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych
osób, zgodnie
współpracuje w grupie.
14) Jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu.

OCENA POPRAWNA
Uczeń:
1) Stara się wypełniać postanowienia zawarte w Szkolnym Katalogu
Obowiązków Ucznia umieszczonym w Statucie Szkoły.
2) Stara się dbać o honor i tradycje szkoły, zdarza mu się łamać zasady
kulturalnego zachowania w szkole i poza nią.
3) Uczestniczy w zajęciach szkolnych, ubrany w wymagany jednolity strój
szkolny, jego stroje bywają niezgodne z normami obyczajowymi i

przepisami zawartymi w Statucie Szkoły.
4) Przejawia szacunek wobec tradycji i symboli narodowych.
5) Bierze udział w życiu klasy.
6) Rzadko uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych
oraz imprezach kulturalnych.
7) Przygotowuje się do większości zajęć szkolnych, stara się doskonalić
wiedzę
i umiejętności oraz rozwijać swoje zainteresowania.
8) Poprawnie wypełnia powierzone mu obowiązki.
9) Stara się dbać o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
10) Ma pojedyncze nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia.
11) W przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej naprawia
szkodę lub w inny sposób ją rekompensuje.
12) Nie popada w konflikty z kolegami i innymi osobami.
13) Zdarza mu się łamać zasady kulturalnego zachowania w szkole i poza nią.
14) Nie zawsze reaguje na przejawy krzywdy i zła.
15) Nie zawsze angażuje się w prace grupowe.
16) Zdarza mu się nie wykazywać tolerancji wobec przekonań i poglądów
innych osób.
17)Podporządkowuje się zaleceniom dyrektora, wychowawcy, Samorządu
Uczniowskiego oraz przepisom Statutu Szkoły.
18) Sporadycznie przejawia brak szacunku w stosunku do innych osób.
19) Stara się być prawdomówny i uczciwy w codziennym postępowaniu.
20) Stara się unikać zachowań agresywnych.
OCENA NIEODPOWIEDNIA
Uczeń:
1) Nie wywiązuje się z wypełniania postanowień zawartych w Szkolnym
Katalogu Obowiązków Ucznia umieszczonym w Statucie Szkoły.
2) Nie dba o honor i tradycje szkoły.
3) Nie zawsze uczestniczy w zajęciach szkolnych, ubrany w jednolity
wymagany strój szkolny.
4) Nie przejawia szacunku wobec tradycji i symboli narodowych.
5) Nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
6) Nie uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz
imprezach kulturalnych, nie reprezentuje szkoły na zewnątrz.
7) Lekceważy przygotowanie się do zajęć szkolnych.
8)Lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich
zainteresowań.
9) Niesystematycznie wypełnia powierzone mu obowiązki.
10) Sporadycznie uważa na lekcjach, często rozmawia z innymi uczniami i zabiera

głos nawet, gdy nie zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela.
11) Niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne.
12) Ma liczne nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia.
13) Swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych osób.
14) Nie reaguje na przejawy krzywdy i zła.
15) Swoim zachowaniem przeszkadza członkom grupy w pracy.
16) Nie przejawia tolerancji wobec przekonań i poglądów innych osób.
17) Łamie zalecenia dyrektora, wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego.
18) Łamie zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.
19) Przejawia brak szacunku wobec innych osób.
20) Ubiera się niezgodne z normami obyczajowymi, jak też przepisami
zawartymi w Statucie Szkoły.
21) Jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu.
22) Przejawia agresję słowną i fizyczną.
OCENA NAGANNA
Uczeń:
1)Łamie postanowienia zawarte w
Szkolnym Katalogu Obowiązków
Ucznia umieszczonym w Statucie Szkoły.
2) Odrzuca troskę o honor i tradycje szkoły.
3) Nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
4) Nie uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz
imprezach kulturalnych, nie reprezentuje szkoły na zewnątrz.
5) Lekceważy przygotowanie się do zajęć szkolnych.
6)Lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich
zainteresowań.
7) Lekceważy wypełnianie powierzonych mu obowiązków.
8) Świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne.
9) Ma dużą liczbę nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień.
10) Notorycznie łamie zasady zachowania na przerwach, nie reaguje na uwagi
innych osób.
11) Uniemożliwia pracę w grupie nie zachowując uwagi, rozmawiając z innymi
uczniami oraz lekceważąc polecenia nauczycieli.
12)Łamie zalecenia dyrektora, wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego, nie
przestrzega postanowień Statutu Szkoły, namawia innych do ich
nieprzestrzegania.
13) Drastycznie łamie zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.
14) Przejawia brak szacunku wobec innych osób.
15) Często i świadomie prowokuje otoczenie swoim zachowaniem.
16) Przejawia agresję słowną i fizyczną.
17) Ubiera się niezgodne z normami obyczajowymi, jak też przepisami
zawartymi w Statucie Szkoły.
18) Jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu.

§ 7.
Zasady oceniania zachowania
1.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę
klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia.
2.
Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
1) stopnie z przedmiotów nauczania;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;
3.
Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje
uczniów
oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania śródrocznej i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
4.
Wychowawca oddziału ma obowiązek na bieżąco informować ucznia, jego
rodziców o ocenach zachowania, wykorzystując w tym celu ustalone
harmonogramem pracy szkoły zebrania z rodzicami, konsultacje dla rodziców oraz
indywidualne kontakty.
5.
Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca oddziału według kryteriów w
Statucie Szkoły, uwzględniając predyspozycje ucznia oraz jego dobro.
6.
Najczęściej stosowanymi narzędziami pomiaru zachowana ucznia są:
1) Obserwacja:
a) wywiązywania się z obowiązków ucznia,
b) postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałości o honor i tradycje szkoły,
d) dbałości o piękno mowy ojczystej,
e) dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) zachowania się w szkole i poza nią,
g) okazywania szacunku innym osobom,
2) Opinie nauczycieli, kolegów oraz innych pracowników szkoły;
3) Ankiety dotyczące aktywności pozaszkolnej, relacji koleżeńskich lub innych
danych;
4) Karty samooceny;
5) Rozmowy z uczniem.
7.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględniać wpływ tych
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.
8.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami
opisowymi.
9.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca
oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz
ocenianego ucznia.
10. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem

plenarnym Rady Pedagogicznej wychowawca oddziału ma obowiązek poinformować
ucznia i jego rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania. W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest on poinformowany o
ocenie po powrocie na zajęcia. Rodzice informowani są w formie ustalonej przez
wychowawcę.
11. O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie nagannej zachowania wychowawca
oddziału jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed
śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
12. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia procedury
odwoławczej, dotyczącej tylko oceny rocznej:
1) czeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych;
2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor
szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w
drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji;
3) W skład komisji wchodzą;
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel przez niego wyznaczony – jako przewodniczący
komisji,
b) wychowawca oddziału,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w
danej klasie,
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony,
e) psycholog szkolny, jeżeli jest zatrudniony,
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
g) przedstawiciel Rady Rodziców.
4) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna;
5) Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania
członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji;
6) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) imię i nazwisko ucznia,
d) wynik głosowania,
e) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 8.
Klasyfikowanie
1.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II pracuje systemem
okresowym pięciomiesięcznym, klasyfikując uczniów śródrocznie - w styczniu i
rocznie - w czerwcu.
2.
Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I – III polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (okresie) i
ustaleniu jednej oceny opisowej klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania.
Ocena z zajęć nieobowiązkowych (religia i/lub etyka) wyrażona jest cyfrą.
3.
Klasyfikowanie śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej, polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (okresie) z
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen z
poszczególnych zajęć oraz oceny zachowania.
4.
Klasyfikowanie śródroczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego
osiągnięć z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z
uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla
niego na podstawie odrębnych przepisów i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych oraz oceny zachowania, z zastrzeżeniem pkt 7.
5.
Klasyfikowanie roczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III polega na podsumowaniu jego
osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny opisowej
klasyfikacyjnej z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego,
opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu opisowej
oceny zachowania.
6.
Klasyfikowanie roczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu
jego osiągnięć w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego,
opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu oceny
zachowania.
7.
Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym są ocenami opisowymi.
8.
Ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
9.
Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna
śródroczna i roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych ma wpływ na promocję
do klasy programowo wyższej (na okres programowo wyższy) i na ukończenie
szkoły.
10. Ocena śródroczna i roczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych
ucznia w okresie (roku szkolnym) i nie powinna być ustalana jako średnia

arytmetyczna ocen cząstkowych.
10a. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy
programowo wyższej, Szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę
uzupełnienia braków.
11. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
nauczyciele przedmiotów i wychowawca oddziału są zobowiązani poinformować
ucznia i jego rodziców na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest
on poinformowany o ocenach po powrocie na zajęcia. Rodzice informowani są w
formie ustalonej przez wychowawcę.
12. O przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych nauczyciele
przedmiotów i wychowawca oddziału są zobowiązani poinformować ucznia i jego
rodziców na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej.
13. Ocena śródroczna i roczna powinna być wystawiona w obecności
zainteresowanego ucznia i opatrzona komentarzem.
14. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z
zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, z tym że w oddziałach klas I- III w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę
klasyfikacyjną z tych zajęć,
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z
tych zajęć.
15. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.
16. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy
programowo najwyższej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
się w oddziale klas programowo niższych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo
najwyższej.
17. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę
czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana
jest klasyfikacja.
18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
19. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli:
1) nie był klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności;
2) realizował na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program
nauki;

3) spełniał obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, w tym przypadku:
a) egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć
technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych,
b) zdającemu uczniowi nie ustala się oceny zachowania,
c) w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel przez
niego wyznaczony (przewodniczący komisji) oraz nauczyciele zajęć edukacyjnych w
danej klasie;
4) nie był klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, egzamin
klasyfikacyjny odbywa się na wniosek jego rodziców za zgodą Rady Pedagogicznej.
20. Pisemną prośbę o przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym
mowa w ust. 19, wraz z uzasadnieniem, kierują rodzice ucznia do Dyrektora Szkoły
(najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej).
21. Termin egzaminu klasyfikacyjnego po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami
wyznacza Dyrektor Szkoły tak, aby odbył się najpóźniej w przeddzień zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przypadku klasyfikacji rocznej
oraz w ciągu miesiąca od zakończenia ferii zimowych w przypadku klasyfikacji
śródrocznej.
22. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły. Wyznaczony termin jest
ostateczny.
23.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z
wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie
fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
24.
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu
usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
25.
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki
poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu
przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony – jako przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania dla odpowiedniego oddziału klasy.
W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.
26.
Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć
edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
27.
Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
zawierający:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu;

3) nazwę zajęć, z których był przeprowadzony egzamin;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
6) wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym
wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.
28.
Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia
ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od zakończenia zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.
29.
Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, przeprowadza nauczyciel
właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub
pokrewnego przedmiotu w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami. W
skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w
tej szkole stanowisko kierownicze (przewodniczący komisji), nauczyciele zajęć
edukacyjnych w danej klasie, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego
samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
30.
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i wyższym
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną (śródroczną)
ocenę klasyfikacyjną. W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu
przedmiotowego po ustaleniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć najwyższą pozytywną końcową ocenę
klasyfikacyjną.

§ 9.
Promowanie
1.
Uczeń klas I – III otrzymuje promocję w każdym roku szkolnym do klasy
programowo wyższej.
2. Rada pedagogiczna może podjąć decyzję o:
1) promowaniu ucznia klasy pierwszej i drugiej do klasy programowo wyższej w
ciągu roku szkolnego;
2) powtarzaniu klasy przez ucznia klas I – III na wniosek nauczyciela oraz po
zasięgnięciu opinii rodziców.
3. Począwszy od klasy IV do klasy VI uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia
niedostatecznego.
4. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę
kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

5. Uczeń klasy IV – VI otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w
wyniku rocznej klasyfikacji z wszystkich przedmiotów obowiązkowych i
nadobowiązkowych średnią ocen 4,75 lub wyższą i co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem
pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”.
5a. 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.
6.
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub
etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych
zajęć.
6a. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio
po ocenie z zachowania.
6b. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego
oddziału klasy.
6c. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie
szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę
(„religia/etyka”), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
6d. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej
jego ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych
uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą,
ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
6e. Uczeń kończy Szkołę jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjne;
2) przystąpił do sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej.
6f. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
6g. Uczeń szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę
niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może
zdawać egzamin poprawkowy na wniosek jego rodziców.
7.
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy
programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z
rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8.
Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,
a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
9.
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku

klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z
tych zajęć.
10. O przeprowadzenie egzaminu poprawkowego rodzice ucznia składają wniosek
w formie pisemnej do dyrektora szkoły, uzasadniając swą prośbę.
10a. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
10b. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły,
który ustala:
1) skład komisji przeprowadzającej egzamin, do której wchodzą: Dyrektor Szkoły lub
nauczyciel przez niego wyznaczony, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
2) sposób przeprowadzenia egzaminu: formę pisemną, ustną lub ćwiczeń
praktycznych w przypadku takich przedmiotów jak: plastyka, muzyka, zajęcia
techniczne, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne;
3) dyrektor informuje o terminie egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza
się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
11. Treść zadań na egzamin poprawkowy proponuje nauczyciel prowadzący dane
zajęcia edukacyjne w porozumieniu z innymi nauczycielami tego samego lub
pokrewnego przedmiotu.
12. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
1) skład komisji albo imię i nazwisko osób wchodzących w jej skład;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin;
4) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin;
5) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin;
6) pytania egzaminacyjne;
7) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
12a. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego komisja sporządza protokół, do
którego załącza pracę pisemną ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach
ustnych lub o przebiegu ćwiczeń praktycznych. Protokół stanowi załącznik do
arkusza ocen ucznia.
13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch zajęć
edukacyjnych nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
15. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych

zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są,
zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
16. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest
ostateczna.

§ 10.
Sprawdzian w klasie szóstej
1. W kwietniu w klasie szóstej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący
wymagania ustalone w podstawie programowej.
2. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmie:
1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z
matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w
zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;
2)w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego,
nauczonego w szkole w ramach zajęć obowiązkowych;
3. Do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian
rodzice ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język obcy
nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części drugiej sprawdzianu.
3a Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie
języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji nie później niż na 3 miesiące
przed terminem sprawdzianu.
4. Za organizację i przebieg sprawdzianu w Szkole odpowiada przewodniczący
szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor Szkoły.
5. Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zadania zespołu
nadzorującego określa § 3 i § 4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego.
6. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo
przystąpić
do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie
opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
niepublicznej poradni specjalistycznej.
1) Opinia taka powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca
września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym, że nie
wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. Opinię tą należy
dostarczyć do Dyrektora Szkoły do dnia 15 października roku szkolnego, w którym
uczeń przystępuje do sprawdzianu;
2) Dyrektor Szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel, do dnia 20 listopada
roku szkolnego, w którym uczeń zamierza przystąpić do sprawdzianu, informuje na
piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy
przeprowadzania sprawdzianu.
7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu może

nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
8. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie
zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i
formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
9. W przypadku uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie
Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania
sprawdzianu
do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
10. Dla uczniów:
1) niesłyszących;
2) słabo słyszących;
3) niewidomych;
4) słabo widzących;
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
6) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
przystępujących do sprawdzianu, przygotowuje się zestawy zadań dostosowane do
rodzaju ich niepełnosprawności.
11. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do odpowiedniej
części sprawdzianu w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu
wpisuje się odpowiednio „zwolniony: albo „zwolniona”.
12. Zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części jest:
1) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
2) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż w pkt 1. zwolnienia dokonuje
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców po pozytywnym
zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły;
3) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu
jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni z odpowiedniej
części sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu
laureata lub finalisty. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z
danej części sprawdzianu najwyższego wyniku.
13. Sprawdzian przeprowadzany jest w jednym dniu i trwa: część pierwsza – 80
minut, część druga – 45 minut.
14. W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami, chorych i niesprawnych
czasowo czas trwania każdej części sprawdzianu może być przedłużony, zgodnie z
wytycznymi określonymi przez dyrektora Komisji Centralnej w szczegółowej
informacji.
15. Z przebiegu danej części sprawdzianu sporządza się protokół, na zasadach
określonych w §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca
2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu,
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
16. Wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują:

1) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i
wyniku z matematyki;
2) wynik z części drugiej.
17. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez
Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
18. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu Nadzorującego
może
zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, wykluczając możliwość
kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających
pomocy medycznej.
19. W czasie trwania egzaminu na sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie
uczniowie, Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego, członkowie zespołu
nadzorującego oraz obserwatorzy.
20. Obserwatorami, o których mowa w ust. 12a. mogą być:
1) pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania;
2) przedstawiciele centralnej komisji egzaminacyjnej i okręgowych komisji
egzaminacyjnych;
3) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogicznym, organu
prowadzącego szkołę.
21. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku.
22. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień
dotyczących zadań ani ich nie komentuje.
23. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych
urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
24. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu, może korzystać ze
sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
25. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający
pracę pozostałym uczniom,
przewodniczący
szkolnego zespołu
egzaminacyjnego
przerywa i unieważnia sprawdzian tego ucznia. Informację o
przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole.
1) W powyższym przypadku uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu
w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do
20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
26. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do
sprawdzianu w ustalonym terminie przystępuje do niego w dodatkowym terminie
ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego
roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
1) W przypadku gdy z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie może
przystąpić do sprawdzianu w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły (w porozumieniu z
rodzicami ucznia) może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu
lub danej części sprawdzianu.
2) Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu (lub danej części sprawdzianu, o
którym mowa w punkcie 2.1) i 2.2.) w dodatkowym terminie, powtarza ostatnią klasę
oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
27. Uczeń może w terminie 2 dni od daty przeprowadzenia sprawdzianu zgłosić

zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu
zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
28. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania
sprawdzianu, z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem
Komisji Centralnej, może unieważnić sprawdzian (lub daną część sprawdzianu o
którym mowa w punkcie 2.1) i 2.2.) i zarządzić ponowne jego przeprowadzenie,
jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik sprawdzianu. Unieważnienie może
nastąpić w stosunku do wszystkich lub poszczególnych uczniów.
29. Wynik sprawdzianu
nie wpływa na ukończenie Szkoły. Wyniku
sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia Szkoły.
30. Pracę egzaminacyjną ucznia po sprawdzeniu i ocenieniu przechowuje Okręgowa
Komisja Egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy od dnia wydania uczniom
zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu.
31. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych
wynikach
sprawdzianu dla każdego ucznia przekazuje do Szkoły komisja okręgowa nie później
niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w
przypadkach późniejszego przystąpienia do sprawdzianu – do 31 sierpnia danego
roku. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi
lub jego rodzicom wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

