
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM 

OCENIANIA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MARZENINIE

Dokument został zredagowany na podstawie Rozporządzenia 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,  z 

późniejszymi zmianami.

Rozdział 1

Założenia wstępne

§ 1

1.Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem 

niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój 

ucznia. System oceniania wypływa z ogólnego systemu wartości szkoły, którego 

centralnym celem jest solidne przygotowanie naszych uczniów do dalszej nauki 

i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie. Osiągnięciu tego celu mają 

służyć działania na rzecz:

1) wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do uczenia 

się w gimnazjum,

2) zapoznania ze sposobami efektywnego uczenia się,

3) kształcenia postaw otwartych na ludzi, otaczający świat, zdolnych do 

twórczego myślenia, łatwo przystosowujących się do zmiany,

4) umacniania poczucia własnej wartości,



5) pomocy w odnalezieniu własnej drogi rozwoju,

6) uczenia  pracy  zespołowej,  komunikacji,  celowego  działania, 

systematyczności, odpowiedzialności za efekty własnej pracy.

§ 2

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania określa warunki i sposób oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów  oraz przeprowadzania sprawdzianu 

po kl. VI z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Warunki  przeprowadzania  sprawdzianu  i  jego  formy  dla  dzieci 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych  społecznie  określają  odrębne 

przepisy.

        3.   Zasady oceniania z religii lub etyki określają odrębne  przepisy. 

Rozdział 2

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

2.1.Cele oceniania

§ 3

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu 

przez  nauczycieli  poziomu  i  postępów  w   opanowaniu  przez  ucznia 

wiadomości  i umiejętności  w stosunku  do  wymagań  edukacyjnych 

wynikających  z podstawy  programowej,  określonej  w odrębnych 



przepisach,  i  realizowanych  w  szkole  programów  nauczania, 

uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez 

wychowawcę  klasy,  nauczycieli  oraz  uczniów  danej  klasy  stopnia 

respektowania  przez  ucznia  zasad  współżycia  społecznego  i norm 

etycznych.

§ 4

1. Proces  oceniania  osiągnięć  edukacyjnych  i  zachowania  uczniów 

rozpoczyna się w pierwszym dniu nauki danego roku szkolnego a kończy 

w ostatnim dniu nauki danego roku szkolnego.

2. Celem oceniania jest:

1)  informowanie  ucznia  o poziomie  jego  osiągnięć  edukacyjnych  i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)  udzielanie  uczniowi  pomocy  w samodzielnym  planowaniu  swojego 

rozwoju;

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

4)  dostarczenie  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.

3. Ocenianie obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli  wymagań edukacyjnych niezbędnych 

do  uzyskania  poszczególnych  okresowych  i   rocznych   ocen 

klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)  ustalanie kryteriów oceniania zachowania;



3)  ocenianie  bieżące  i   ustalanie  okresowych  ocen  klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych  i dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  okresowej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)  ustalanie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych 

i dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali, o której mowa w § 13 ust. 1 i § 14 ust. 2;

6)  ustalanie  warunków  i   trybu  uzyskania  wyższych  niż  przewidywane 

rocznych  i  okresowych  ocen  klasyfikacyjnych  z obowiązkowych 

i dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej 

zachowania;

7)  ustalanie  warunków  i sposobu  przekazywania  rodzicom  (prawnym 

opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

2.2.Określenie wymagań edukacyjnych

§ 5

1.  Nauczyciele  na  początku  każdego  roku szkolnego,  w terminie  do 15 

września, informują uczniów oraz ich rodziców  (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

okresowych   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  rocznej  i 

okresowej oceny  klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych.



2. Wychowawca  klasy  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informuje 

uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie 

oraz  kryteriach  oceniania  zachowania,  warunkach  i  trybie  uzyskiwania 

wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zachowania 

oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej  

zachowania.

3. Fakt  wywiązania  się  z  tego  obowiązku  przez  nauczycieli  i 

wychowawców musi być odnotowany w dzienniku lekcyjnym, w rubryce 

„Kontakty z rodzicami”.

§ 6

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

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

uzasadnia pisemnie ustaloną ocenę.

3. Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów), 

sprawdzone i ocenione pisemne prace  kontrolne oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom 

(prawnym opiekunom) na zasadach określonych przez nauczycieli.

§ 7

1. Nauczyciel  jest  obowiązany,  na  podstawie  opinii  publicznej  poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w  tym publicznej poradni specjalistycznej, 

dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, do 

indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia, 

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności  w uczeniu  się,  uniemożliwiające  sprostanie  tym wymaganiom, 

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.



2. Dostosowanie  wymagań  edukacyjnych,  o których  mowa  w § 5  ust. 1 

pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

u którego  stwierdzono  specyficzne  trudności  w uczeniu  się, 

uniemożliwiające  sprostanie  tym  wymaganiom,  następuje  także  na 

podstawie  opinii  niepublicznej  poradni  psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym  niepublicznej  poradni  specjalistycznej,  o której  mowa  w art. 71b 

ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej 

„ustawą”, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku ucznia  posiadającego orzeczenie  o potrzebie  kształcenia 

specjalnego  albo  indywidualnego  nauczania  dostosowanie  wymagań 

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

potrzeb  psychofizycznych  i edukacyjnych  ucznia  może  nastąpić  na 

podstawie tego orzeczenia.

§ 8

Przy  ustalaniu  oceny  z wychowania  fizycznego,  techniki,  zajęć 

technicznych,  plastyki,   muzyki  i  zajęć  artystycznych  należy 

w szczególności  brać  pod  uwagę  wysiłek  wkładany  przez  ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 9

1.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego,  zajęć 

komputerowych,  informatyki lub technologii  informacyjnej  na podstawie 

opinii  o ograniczonych  możliwościach  uczestniczenia  ucznia  w tych 

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

2.  Jeżeli  okres zwolnienia  ucznia  z  zajęć wychowania fizycznego,  zajęć 

komputerowych, informatyki lub technologii  informacyjnej uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej,  w 



dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona”.

2. W  przypadku  zwolnienia  ucznia  z zajęć  z wychowania  fizycznego, 

informatyki  lub  technologii  informacyjnej  w dokumentacji  przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 10

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na 

podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w  

tym  publicznej  poradni  specjalistycznej,  albo  niepublicznej  poradni 

psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  niepublicznej  poradni 

specjalistycznej,  spełniającej  warunki,  o których  mowa  w art. 71b 

ust. 3b ustawy,  zwalnia ucznia  z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją 

rozwojową  z nauki  drugiego  języka  obcego,  z zastrzeżeniem  ust. 2. 

Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

1. Dyrektor  szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na 

podstawie  opinii  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym poradni 

specjalistycznej,  zwalnia  do  końca  danego  etapu  edukacyjnego  ucznia 

z wadą  słuchu,  z głęboką  dysleksją  rozwojową,  z  afazją,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1,  posiadającego orzeczenie 

o potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo  indywidualnego  nauczania 

zwolnienie  z nauki  drugiego języka obcego może nastąpić  na  podstawie 

tego orzeczenia.

3. W  przypadku  zwolnienia  ucznia  z nauki  drugiego  języka  obcego 

w dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.



2.3.Klasyfikowanie i ocenianie okresowe (śródroczne) i roczne

§ 11

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

Semestr pierwszy trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego 

dnia  tygodnia,  po  którym  rozpoczynają  się  ferie  zimowe,  z  wyjątkiem 

sytuacji  kiedy  ferie  zimowe  rozpoczynają  się  w  ostatnim  terminie  

wyznaczonym   w  „Kalendarzu  roku  szkolnego”. Wówczas  semestr 

pierwszy kończy się w ostatni piątek stycznia.

2. Klasyfikacja okresowa polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych  ucznia  z zajęć  edukacyjnych,  określonych  w szkolnym 

planie nauczania i  zachowania ucznia oraz  ustaleniu  okresowych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i okresowej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.

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

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania 

ucznia  w danym  roku  szkolnym  oraz  ustaleniu  jednej  rocznej  oceny 

klasyfikacyjnej  z zajęć  edukacyjnych  i rocznej  oceny  klasyfikacyjnej 

zachowania, zgodnie z § 13 ust. 2 i § 14 ust. 3.

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

na  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z zajęć  edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym 

roku  szkolnym  oraz  ustaleniu  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z zajęć 

edukacyjnych  i rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania,  według  skali, 

o której mowa w § 13 ust. 1  i  § 14 ust. 2.

5.Ocena  roczna  odzwierciedla  wiedzę,  umiejętności  i  pracę  ucznia  w 

całym roku szkolnym i jest wystawiana na podstawie ocen za oba okresy 



według  zasad  przyjętych  przez  nauczyciela.  Obie  oceny  okresowe  nie 

muszą być równocenne.

6.Jeżeli zajęcia edukacyjne zakończyły się w pierwszym okresie, okresowa 

ocena klasyfikacyjna staje się oceną roczną.

7.Klasyfikację  okresową  przeprowadza  się  w  ciągu  dwóch  ostatnich 

tygodni okresu, zaś klasyfikację roczną w ciągu ostatnich dwóch tygodni 

przed wakacjami.

8.O przewidywanej dla ucznia okresowej i rocznej ocenie z danych zajęć 

edukacyjnych oraz  zachowania,  odpowiednio  nauczyciel  i  wychowawca 

mają  obowiązek  poinformować  rodziców  ucznia  w  następujących 

terminach przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej:

a) na miesiąc przed – w wypadku oceny niedostatecznej,

b) na  tydzień przed – w wypadku pozostałych ocen.

§ 12

1. Okresowe  i   roczne   oceny  klasyfikacyjne  z obowiązkowych  zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne, a okresową i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - 

wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy 

oraz ocenianego ucznia, z zastrzeżeniem.

2. Okresowe  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z dodatkowych  zajęć 

edukacyjnych  ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  dodatkowe 

zajęcia  edukacyjne,  z zastrzeżeniem.  Roczna  ocena  klasyfikacyjna 

z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej  ani na ukończenie szkoły.

§ 13



1. Oceny cząstkowe oraz okresowe 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,

Powyższą skalę ocen rozszerza się poprzez dodanie do ocen :

bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej znaków „+” i „–”;

dopuszczającej znaku „+”;

celującej  znaku  „–”  ,  w  przypadku  wystawiania  bieżących  ocen 

cząstkowych i klasyfikacyjnych ocen okresowych. 

2. W  klasach  I–III  okresowe  i   roczne  oceny  klasyfikacyjne  z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi, zaś oceny cząstkowe ustala się w 

skali jak w pkt.1

2a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której 

mowa w ust. 2, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i 

umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia  ogólnego  dla  I  etapu  edukacyjnego  oraz  wskazuje  potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w 

nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

3.Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  i  zachowania  uczniów  w  I  etapie 

edukacyjnym obejmuje  w szczególności:

    a. bieżące obserwowanie dzieci i odnotowywanie wyników obserwacji w 

dokumentacji  szkolnej  prowadzonej  przez  nauczycieli  wg  wzorów 



opracowanych  przez  zespół  nauczycieli  kształcenia  zintegrowanego  i 

zatwierdzonych przez dyrektora szkoły,

    b. przygotowanie okresowej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych i 

zachowania  się  dziecka  na  formularzu  opracowanym  przez  zespół 

nauczycieli  kształcenia  zintegrowanego i  zatwierdzonym przez dyrektora 

szkoły,

    c.  przygotowanie  rocznej,  klasyfikacyjnej  oceny  opisowej  osiągnięć 

edukacyjnych  i  zachowania  się  dziecka,  na  formularzu  świadectwa 

promocyjnego zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej. 

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania.

5.Ustala  się  następujące  ramowe kryteria  odpowiadające  poszczególnym 

stopniom szkolnym:

a) stopień  celujący  oznacza  :  osiągnięcia  znacznie  wykraczające  poza 

określone  w  programie  nauczania  wymagania,  samodzielne  i  twórcze 

rozwiązywanie  złożonych  problemów  o  wysokim  stopniu  trudności, 

których potwierdzeniem są osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych,

b) stopień bardzo dobry oznacza opanowanie wiedzy i  umiejętności na 

górnej  granicy  wymagań,  biegłość  w  wykonywaniu  zadań  również 

nietypowych, zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych,

c) stopień  dobry  oznacza  poziom  wiadomości  i  umiejętności  ,który 

umożliwia  sprawne,  samodzielne  posługiwanie  się  nabytą  wiedzą  i 

umiejętnościami  przy  rozwiązywaniu  zadań  typowych,  rozwiązywanie 

zadań nietypowych z pomocą nauczyciela

d) stopień  dostateczny  oznacza  opanowanie  podstawowego  zakresu 

wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności,

e) stopień  dopuszczający  oznacza,  że  uczeń  posiada  konieczne  – 

niezbędne  do  kontynuowania  dalszej  nauki  wiadomości  i  umiejętności, 

luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień,



f) stopień  niedostateczny  oznacza  poziom  wiadomości  i  umiejętności 

uniemożliwiający  uczenie  się  w  klasie  programowo  wyższej,  uczeń  nie 

skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i 

umiejętności.

       5a. Szkoła umożliwia uczniowi uzyskanie wyższych niż przewidywana 

           śródroczna (roczna) ocena z zajęć edukacyjnych wg następujących 

           warunków i trybu:

1) do  egzaminu  sprawdzającego  przystępuje  uczeń,  który  w  wyniku  

klasyfikacji uzyskał ocenę pozytywną;

2) uczeń  może  przystąpić  do  egzaminu  sprawdzającego  z  kilku  

przedmiotów:

3) warunkiem przystąpienia ucznia do egzaminu sprawdzającego jest:

a) mieć  wszystkie  nieobecności  na  danych  zajęciach  edukacyjnych 

usprawiedliwione,

b) złożyć do dyrekcji szkoły podanie zawierające uzasadnienie prośby  

o  egzamin  najpóźniej  w  ciągu  3  dni  przed  posiedzeniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Podanie musi być podpisane  

przez ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

4) egzamin sprawdzający ma formę pisemną z wyjątkiem informatyki  i  

wychowania  fizycznego,  z  których  egzamin  ma  formę  ćwiczeń  

praktycznych;

5) egzamin sprawdzający zdaje się przed komisją w składzie:

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły,

b) nauczyciel uczący danego przedmiotu,

6) uzyskana  w  wyniku  egzaminu  sprawdzającego  ocena  nie  może  być  

niższa od dopuszczającej.

6. Minimalna  liczba  ocen  cząstkowych  w  ciągu   okresu,  na  podstawie 

których  ustala  się  ocenę  klasyfikacyjną  nie  może  być  mniejsza  niż 



podwojona  liczba  godzin  dydaktycznych  danych  zajęć  edukacyjnych  w 

tygodniu, lecz nie mniejsza niż 3.

7.Oceny  cząstkowe  powinny  być  wystawiane  za  różne,  zależne  od 

specyfiki  zajęć  edukacyjnych  formy  aktywności  ucznia,  uwzględniając 

indywidualne  możliwości  ucznia.  Nauczyciel  jest  zobowiązany  obniżyć 

wymagania  w  stosunku  do  ucznia,  u  którego  stwierdzono  specyficzne 

trudności  w  uczeniu  się  lub  deficyty  rozwojowe  uniemożliwiające 

sprostaniu  wymaganiom  edukacyjnym  wynikającym  z  programu 

nauczania.

8.Stosowane są następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

a. praca klasowa lub sprawdzian wiadomości i umiejętności – obejmuje 

duże partie materiału, uczeń ma prawo znać jego  termin  z  tygodniowym 

wyprzedzeniem,  w  ciągu  dnia  może  się  odbyć 1  sprawdzian,  w  ciągu 

tygodnia nie więcej niż 3, trwa nie krócej  niż 40 minut,

b.  kartkówka –  krótki  sprawdzian,  obejmujący  swym  zakresem 

maksimum  trzy  tematy  lekcyjne,  nie  wymaga  wcześniejszego 

zapowiadania, może się odbyć na każdej lekcji w ciągu dnia,

c. odpowiedzi ustne,

d. aktywność ucznia na lekcji,

e. prowadzenie zeszytu przedmiotowego lub ćwiczenia,

f. zadania praktyczne,

g. umiejętność pracy w grupie,

h.  inne  wiadomości  i  umiejętności  specyficzne  dla  danych  zajęć 

edukacyjnych zaplanowane przez nauczyciela.

9.Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny cząstkowej w terminie 

nie  dłuższym  niż  7  dni  od  daty  otrzymania  tej  oceny,  w  formie  i  na 

zasadach ustalonych przez nauczyciela.



10.W przypadku nieprzystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości 

z powodu nieobecności usprawiedliwionej uczeń ma obowiązek przystąpić 

do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia 

jej w  inny sposób w terminie ustalonym przez nauczyciela.

11.W przypadku nieprzystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości 

z  powodu  nieobecności  nie  usprawiedliwionej,  uczeń  otrzymuje  ocenę 

niedostateczną, którą może poprawić zgodnie z zapisem w pkt.9.

12.Po usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach, ma on prawo w 

zależności od czasu trwania nieobecności być zwolnionym w zakresie:

a) po  nieobecności  trwającej  od  3  dni  do  tygodnia  –  odpytywania  i 

pisania sprawdzianów w ciągu jednego dnia,

b) po nieobecności trwającej co najmniej tydzień – odpytywania i pisania

sprawdzianów w ciągu trzech dni.

13.Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac 

klasowych - sprawdzianów i kartkówek bezpośrednio po całodziennej  (do 

godz.18.00) lub kilkudniowej wycieczce szkolnej.

14.Nie zadaje się prac domowych na święta.

§ 14

1. Okresowa  i   roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  ucznia  wyraża 

opinię szkoły o :

1) stosunku ucznia do drugiego człowieka;

2) stosunku ucznia do obowiązków szkolnych;

3) aktywności społecznej ucznia;

4) dbałości o piękno mowy ojczystej;

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

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



2. Okresową  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania,  począwszy  od 

klasy IV, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne,

3.Ustala się następujące zasady oceniania zachowania uczniów w klasach 

IV – VI 

Na  początku  każdego  roku  szkolnego  uczniowie  otrzymują  arkusz 

samooceny – „Moje zachowanie”.

L.p. Kryteria zachowania Zawsze Często Czasami Nigdy

U. N. U. N. U. N. U. N.
1. Mój  stosunek  do  rodziców, 

pracowników szkoły,  koleżanek, 

kolegów jest pełen szacunku

2. Staram  się  pomagać  w  klasie 

nawet  wtedy  kiedy  nie  jestem 

dyżurnym

3. Dobrze  wypełniem  zadania 

dyżurnego

4. Systematycznie odrabiam lekcje

5. Chętnie pracuję w czasie lekcji

6. Uczestniczę  w  pracach 

organizacji szkolnych

7. Dobrze  wypełniam  powierzone 

mi  obowiązki  na  terenie  szkoły 

czy klasy

8. Dbam  o  czystość  swoją  i 

swojego otoczenia



9. Zmieniam  obuwie  i  nie 

wychodzę poza teren szkoły

10. Przeciwstawiam  się  przemocy 

wobec siebie i innych

11. Nie spóźniam się na lekcje

12. Nie  piję  alkoholu  i  nie  palę 

papierosów

13. Nie wagaruję

4.System jest tak skonstruowany, by na ocenę miał wpływ wychowawca, 

uczeń, nauczyciele poszczególnych edukacji.

5.Za  każdą  odpowiedź  „zawsze”  uczeń  otrzymuje  3  pkt,  za  odpowiedź 

„ często” –  2 pkt, „czasami” – 1 pkt, „nigdy” – 0 pkt

6.Dodatkowe punkty uczeń może otrzymać za:

1) udział w konkursach – od 1 do 2 – 1pkt, od 3 do 4 – 2 pkt, od 5 – 3 

pkt

2) za udział w pracach organizacji pozaszkolnych – 1 pkt za każdą

3) za działania związane z wolontariatem – 3 pkt

7.  Łączna  liczba  punktów  decyduje  o  ostatecznej  ocenie  ucznia  z 

zachowania:

1) wzorowe – powyżej 38 pkt 

2) bardzo dobre – od 31 do 37 pkt

3) dobre –-  od 24 do 30 pkt

4) poprawne –  od 17 do 23 pkt 

5) nieodpowiednie – od 11 do 16 pkt

6) naganne – do 10 pkt

       7a. Szkoła umożliwia uczniowi uzyskanie wyższej niż przewidywana 

       rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według zasad:

1) uczeń  składa  podanie  z  prośbą  o  poprawę  oceny  zachowania  

odpowiednio ją motywując. Podanie musi być podpisane przez ucznia  



i jego rodziców;

2) dyrektor  w  uzasadnionych  przypadkach  wyraża  zgodę  i  powołuje  

komisję w składzie:

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący,  

b) wychowawca lub inny nauczyciel uczący w danej klasie,  

c) pedagog szkolny,  

d) przedstawiciel rady rodziców,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

3) ustalenie oceny odbywa się w drodze głosowania zwykłą większością  

głosów.

8. W klasach I–III  okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 

ocenami opisowymi.

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)  promocję  do  klasy  programowo wyższej  lub  ukończenie  szkoły  z,  z 

zastrzeżeniem ust. 11 i 12.

       10. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego  

        stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić   

         wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na   

          podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

        indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-  

          pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

       11.  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

          programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w 

          danej  szkole  co najmniej  dwa razy  z  rzędu po raz  drugi  z  rzędu  

        ustalono   naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

       12. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną 



        roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do  

        klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w 

        danym typie szkoły nie kończy szkoły.( uchylony)

§ 15

Jeżeli w wyniku klasyfikacji okresowej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych  ucznia  uniemożliwi  lub  utrudni  kontynuowanie  nauki 

w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę swych możliwości, stworzy 

uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:

a. dokładną diagnozę przyczyn niepowodzeń szkolnych danego ucznia  i 

ustalenie czy mają one podłoże indywidualne, domowe, czy szkolne 

b. wsparcie  psychologiczno  –  pedagogiczne  we  współpracy  z  P.P.P.  w 

Łasku

c. indywidualną,  pozalekcyjną  pomoc  nauczyciela  (nauczycieli) 

przedmiotu, z którego uczeń osiągnął niskie wyniki

d. proponowanie i  zachęcanie do udziału w różnych formach aktywności 

na terenie szkoły, 

e. budowanie wiary we własne siły

2.5.Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy

§ 16

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia okresowej lub rocznej 

oceny  klasyfikacyjnej  z   powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach 



edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w  szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności 

może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności  lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program 

lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia,  o  którym mowa 

w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, 

zajęcia  techniczne,  plastyka,  muzyka,  zajęcia  artystyczne i wychowanie 

fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi,  o którym  mowa  w ust.  4  pkt 2,  zdającemu  egzamin 

klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, 

z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Egzamin  klasyfikacyjny  z plastyki,  muzyki, zajęć  artystycznych, 

techniki,  zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej,  zajęć 

komputerowych   i wychowania  fizycznego  ma  przede  wszystkim  formę 

zadań praktycznych.

9. Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  się  nie  później  niż  w  dniu 

poprzedzającym  dzień  zakończenia  rocznych  zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.  Termin  egzaminu  klasyfikacyjnego 

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



10. Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia,  o którym mowa  w ust.  2,  3  i 4 

pkt 1, przeprowadza nauczyciel  danych zajęć edukacyjnych w obecności, 

wskazanego  przez  dyrektora  szkoły,  nauczyciela  takich  samych  lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia,  o którym  mowa  w ust.  4  pkt 2, 

przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na 

spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)  nauczyciele  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  określonych 

w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 

pkt 2,  oraz  jego  rodzicami  (prawnymi  opiekunami),  liczbę  zajęć 

edukacyjnych,  z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego 

dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze 

obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku 

egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa 

w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.



    Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i zwięzłą  informację 

o ustnych  odpowiedziach  ucznia.  Protokół  stanowi  załącznik  do arkusza 

ocen ucznia.

15.  Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do 

egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do 

niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

16.  W  przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  obowiązkowych  lub 

dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania 

zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  „nieklasyfikowany”  albo 

„nieklasyfikowana”.  

§ 17

1.  Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w wyniku  egzaminu 

klasyfikacyjnego roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 18.

2.  Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w wyniku  egzaminu 

klasyfikacyjnego  niedostateczna  roczna   ocena  klasyfikacyjna  z zajęć 

edukacyjnych  może  być  zmieniona  w wyniku egzaminu  poprawkowego, 

z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 i § 18.

3. Ustalona  przez  wychowawcę  klasy  roczna  ocena  klasyfikacyjna 

zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 18.

§ 18

1. 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. 



Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.

2. W  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie  z przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)  w przypadku  rocznej   oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć  edukacyjnych  - 

przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i umiejętności  ucznia,  w formie 

pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów;  w przypadku  równej  liczby  głosów  decyduje  głos 

przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później 

niż  w  terminie  5  dni  od  dnia  zgłoszenia  zastrzeżeń,  o  których  mowa  

w ust. 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)  dwóch  nauczycieli  z danej  lub  innej  szkoły  tego  samego  typu, 

prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

b) kierownicze - jako przewodniczący komisji,



c) wychowawca klasy,

d)  wskazany  przez  dyrektora  szkoły  nauczyciel  prowadzący  zajęcia 

edukacyjne w danej klasie,

e) pedagog,

f) psycholog,

g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

h) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony 

z udziału  w pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 

powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej  szkole  następuje  w  

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. 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, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1.

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

1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,



c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń,  który  z przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do 

sprawdzianu,  o którym  mowa  w ust. 2  pkt 1,  w wyznaczonym  terminie, 

może przystąpić  do  niego  w dodatkowym terminie,  wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły.

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

klasyfikacyjnej  z zajęć  edukacyjnych  uzyskanej  w wyniku  egzaminu 

poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od 

dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 19

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

programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 6.

1a.  Na  wniosek  rodziców (prawnych opiekunów)  i  po  uzyskaniu  zgody 

wychowawcy  klasy  lub  na  wniosek  wychowawcy  klasy  i  po  uzyskaniu 

zgody  rodziców  (prawnych  opiekunów)  rada  pedagogiczna  może 

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

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

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

do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie  nauczania,  uzyskał  roczne  (semestralne)  oceny  klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 14 ust. 11 oraz 



§ 20 ust. 9. 

1. Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  uczeń,  który 

w wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  z obowiązkowych  zajęć 

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

ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej 

z wyróżnieniem.

3a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię  

        albo etykę, do średniej ocen,  o której mowa w ust. 3, wlicza się także  

        roczne     oceny uzyskane z tych  zajęć . 

4. Laureaci  konkursów  przedmiotowych  o zasięgu  wojewódzkim  i 

ponadwojewódzkim w szkole  podstawowej   otrzymują  z danych  zajęć 

edukacyjnych celującą roczną (semestralną)  ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, 

który  tytuł  laureata  konkursu  przedmiotowego  o zasięgu  wojewódzkim 

i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 

uzyskał  po  ustaleniu  albo  uzyskaniu  rocznej  (semestralnej)  oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje 

promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem 

§ 20 ust. 9.

6. W  wyjątkowych  przypadkach,  rada  pedagogiczna  może  postanowić 

o powtarzaniu  klasy  przez  ucznia  klasy  I–III  szkoły  podstawowej  na 

wniosek  wychowawcy  klasy  oraz  po  zasięgnięciu  opinii  rodziców  

(prawnych opiekunów)  ucznia. na podstawie opinii wydanej przez  lekarza 

lub  publiczną  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną,  w tym  publiczną 

poradnię  specjalistyczną,  oraz w  porozumieniu  z rodzicami  (prawnymi 

opiekunami) ucznia.



7. Uczeń  szkoły  podstawowej,  który  posiada  orzeczenie  o potrzebie 

kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w  realizacji programu nauczania 

co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje 

ze  wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  oceny  uznane  za 

pozytywne  w ramach  wewnątrzszkolnego  oceniania  oraz  rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, 

może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 

szkolnego.

§ 20

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

klasyfikacji rocznej (semestralnej)  uzyskał ocenę niedostateczną z  jednych

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  może zdawać egzamin 

poprawkowy  z  tych  zajęć.   W wyjątkowych  przypadkach  rada 

pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na  egzamin  poprawkowy  z dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części  ustnej, 

z wyjątkiem  egzaminu  z plastyki,  muzyki,  zajęć  artystycznych, 

informatyki,  technologii  informacyjnej,  zajęć  komputerowych,   techniki,

zajęć technicznych   oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin  egzaminu  poprawkowego  wyznacza  dyrektor  szkoły  do  dnia 

zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.  Egzamin 

poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej 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.

5. Nauczyciel,  o którym  mowa  w ust.  4  pkt  2,  może  być  zwolniony 

z udziału  w pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 

jako  osobę  egzaminującą  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same 

zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i   zwięzłą  informację 

o ustnych  odpowiedziach  ucznia.  Protokół  stanowi  załącznik  do arkusza 

ocen ucznia.

7. 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.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji 

do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. 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.

§ 21

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1)  jeżeli  w wyniku  klasyfikacji  końcowej,  na  którą  składają  się  roczne

(semestralne)  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

uzyskane  w klasie  programowo  najwyższej   oraz  roczne  (semestralne) 

oceny  klasyfikacyjne  z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  których 

realizacja  zakończyła  się  w klasach  programowo  niższych, 

z uwzględnieniem  § 19  ust. 4,  uzyskał  oceny  klasyfikacyjne  wyższe  od 

oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 14 ust.11,

2)  jeżeli ponadto  przystąpił  do  sprawdzianu  po  kl.VI,  o którym  mowa 

w § 23, z zastrzeżeniem  § 26 i 31 ust. 3.

2. Uczeń  kończy  szkołę  podstawową  z wyróżnieniem,  jeżeli  w wyniku 

klasyfikacji  końcowej,  o której  mowa  w ust. 1  pkt 1,  uzyskał 

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

co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania.

2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię 

        albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także  

        roczne     oceny uzyskane z tych  zajęć . 

2.5.System nagradzania.

§ 22

               1.Nagradzanie ucznia :

1) nagrody za konkursy – wg regulaminu organizatora konkursu,

2) w klasach I-III nie przyznaje się nagród za wyniki w nauce,



3) w  klasach  IV-VI  przyznaje  się  świadectwo  z  wyróżnieniem  za 

średnią ocen od 4,75 i zachowanie minimum bardzo dobre,

4) nagrody za pracę w organizacjach szkolnych,

5) nagrody  specjalne  przyznawane  przez  Radę  Pedagogiczną  w  innych 

szczególnych przypadkach,

6) nagroda Dyrektora Szkoły

Rozdział 3

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej

§ 23

1. W  klasie  VI  szkoły  podstawowej  jest  przeprowadzany  sprawdzian 

poziomu  opanowania  umiejętności,  ustalonych  w standardach  wymagań 

będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej 

„sprawdzianem”.

§ 24

1. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez 

dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej,  zwanej  dalej  "Komisją 

Centralną".

§ 25

1. 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,  spełniającej  warunki,  o których mowa w art. 71b ust. 3b 

ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W  przypadku  uczniów  posiadających  orzeczenie  o potrzebie 

indywidualnego  nauczania  dostosowanie  warunków  i formy 

przeprowadzania  sprawdzianu  do  indywidualnych  potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia.

3. Opinia,  o której  mowa w ust.  1,  powinna być wydana przez poradnię 

psychologiczno  -  pedagogiczną,  w tym  poradnię  specjalistyczną,  nie 

później  niż  do  końca  września  roku  szkolnego,  w którym  jest 

przeprowadzany sprawdzian, z tym że:

1) nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej;

4. Opinię,  o której  mowa w ust.  1,  rodzice (prawni  opiekunowie) ucznia 

przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

5. 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.

6. Za dostosowanie  warunków i formy przeprowadzania  sprawdzianu do 

potrzeb  uczniów,  o których  mowa  w ust. 1,2  i 5,  odpowiada 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 26

1. Uczeń  z  upośledzeniem  umysłowym  w stopniu  lekkim  ze  sprzężoną 

niepełnosprawnością,  posiadający  orzeczenie  o potrzebie  kształcenia 



specjalnego,  który  nie  rokuje  kontynuowania  nauki  w szkole 

ponadgimnazjalnej,  może  być  zwolniony  przez  dyrektora  komisji 

okręgowej  z obowiązku  przystąpienia  do  sprawdzianu,  na  wniosek 

rodziców  (prawnych  opiekunów),  zaopiniowany  przez  dyrektora  szkoły.

1. Uczniowie  ze  sprzężonymi  niepełnosprawnościami,  posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą  być zwolnieni przez 

dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na 

wniosek rodziców (prawnych opiekunów), pozytywnie zaopiniowany przez 

dyrektora szkoły.

§ 27

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych  o zasięgu  wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim 

z zakresu  jednego  z grupy  przedmiotów  objętych  sprawdzianem,  są 

zwolnieni  ze  sprawdzianu,  na  podstawie  zaświadczenia  stwierdzającego 

uzyskanie  tytułu  odpowiednio  laureata  lub  finalisty.  Zaświadczenie 

przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

2. Zwolnienie  ze  sprawdzianu  jest  równoznaczne  z uzyskaniem  ze 

sprawdzianu  najwyższego wyniku.

§ 28

1. Za organizację i  przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor 

szkoły.

§ 29

1. Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dla uczniów, o których mowa w § 25 ust. 1, czas trwania sprawdzianu 

może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.



§ 30

1.W przypadku gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach, 

przewodniczący  szkolnego  zespołu  egzaminacyjnego  powołuje  zespoły 

nadzorujące  przebieg  sprawdzianu  w poszczególnych  salach.  Zadaniem 

zespołu  nadzorującego  jest  w szczególności  zapewnienie  samodzielnej 

pracy uczniów.

2. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:

1) przewodniczący;

2)  co  najmniej  dwóch  nauczycieli,  z których  co  najmniej  jeden  jest 

zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

3. Przewodniczący  zespołu  nadzorującego  kieruje  pracą  tego  zespołu,  a 

w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej 

sali.

4. W przypadku gdy w sali  jest  więcej niż 30 uczniów, liczbę członków 

zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 

uczniów.

5. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany 

w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub 

placówki.

§ 31

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

sprawdzianu,  albo  przerwał  sprawdzian,  przystępuje  do  niego 

w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie 

później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez 

dyrektora komisji okręgowej.



2. Uczeń,  który  nie  przystąpił  do  sprawdzianu  w   terminie  do  dnia  20 

sierpnia  danego  roku,  powtarza  ostatnią  klasę  szkoły  podstawowej  oraz 

przystępuje do sprawdzianu w  następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W  szczególnych  przypadkach  losowych  lub  zdrowotnych, 

uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 

sierpnia  danego  roku,  dyrektor  komisji  okręgowej,  na  udokumentowany 

wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia  z obowiązku przystąpienia 

do  sprawdzianu.  Dyrektor  szkoły  składa  wniosek  w porozumieniu 

z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 32

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona 

i oceniona  praca  ucznia  jest  udostępniana  uczniowi  lub  jego  rodzicom 

(prawnym  opiekunom)  do  wglądu  w miejscu  i czasie  wskazanym  przez 

dyrektora komisji okręgowej.

§ 33

1. Wynik  sprawdzianu  nie  wpływa  na  ukończenie  szkoły.  Wyniku 

sprawdzaniu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

2. Wyniki  sprawdzianu  oraz  zaświadczenia  o szczegółowych  wynikach 

sprawdzianu dla każdego ucznia  komisja okręgowa przekazuje do szkoły 

nie  później  niż  na  7  dni  przed  zakończeniem  zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.

3. Zaświadczenie,  o którym mowa  w ust.  2,  dyrektor  szkoły  przekazuje 

uczniowi  lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 34



1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół 

przebiegu  sprawdzianu.  Protokół  podpisują  przewodniczący  szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.

2. Protokół,  o którym  mowa  w  ust.  1,  przekazuje  się  niezwłocznie  do 

komisji okręgowej.

3. Sprawdzone i ocenione prace uczniów, w tym karty odpowiedzi, które 

stanowią dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez 

okres 6 miesięcy.

4. Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych 

w odrębnych przepisach.

Rozdział 4

Przepisy końcowe.

§ 35

1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Zespołu Szkół  w 

Marzeninie.

2. Zmiany systemu oceniania będą dokonywane na podstawie wyników 

ewaluacji przeprowadzanej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 36

1. Regulamin  został  przyjęty,  po  wprowadzeniu  zmian,  do  realizacji 

uchwałą  Rady  Pedagogicznej  Zespołu  Szkół  w  Marzeninie  –  nr 

10/2008  w  dniu  29.10.2008r.  po  wcześniejszym  pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

  

  



RADA RODZICÓW :           SAMORZĄD                       RADA

                                             UCZNIOWSKI :           PEDAGOGICZNA :

Opiniuję pozytywnie     Opiniuję pozytywnie

dnia……………….     dnia……………….
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