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Wewnątrzszkolny System Oceniania  

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 

im. Gryfitów w Słupsku 

 

 

Podstawa prawna: 

- art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 

2572 z pózn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z pózn. zm.) 

 

Spis treści: 
I. Założenia ogólne. 

II. Formy i zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz dokumentowanie 

postępów ucznia.  

III.  Kryteria oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

IV. Zasady i formy poprawiania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

V. Klasyfikacja uczniów. 

VI. Tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

VII. Egzaminy klasyfikacyjne 

VIII. Egzaminy poprawkowe 

IX. Egzaminy sprawdzające 

X.  Zasady i kryteria ustalania oceny zachowania 

XI. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

XII. Promowanie 

XIII. Sposoby i formy informowania uczniów i opiekunów prawnych o wymaganiach 

edukacyjnych, postępach, osiągnięciach i trudnościach. 

XIV. Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki 

XV. Nagrody, wyróżnienia oraz kary 

XVI. Postanowienia końcowe 
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I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
1. Ocenianiu podlegają: 

- osiągnięcia edukacyjne ucznia, ocenianie których polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i 

realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

- zachowanie ucznia, ocenianie którego polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu; 

- udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swego rozwoju  

i motywowanie go do  dalszej pracy; 

- diagnozowanie i ocenianie potrzeb i umiejętności uczniów; 

- dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

- upowszechnianie osiągnięć uczniów; 

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, jak 

również dobieranie narzędzi ewaluacji do podejmowania decyzji dydaktycznych. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

- formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

- ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

- sposoby bieżącego oceniania i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych  sposobu zaliczania niektórych zajęć oraz ustalania śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

- ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

- warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

- ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych(semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania; 

- warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce oraz zachowaniu (zob.: pkt 6). 

4. Zasady oceniania religii/etyki regulują odrębne przepisy. Ocenę z religii na świadectwie szkolnym 

otrzymują uczniowie pobierający naukę religii w szkole lub w punkcie katechetycznym zorganizowanym na 

podstawie porozumienia między danym związkiem wyznaniowym a organem prowadzącym szkołę – 

wówczas na podstawie zaświadczenia katechety. 

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się poprzez ocenianie wewnątrzszkolne, 

na które składa się ocenianie bieżące, klasyfikacja śródroczna, klasyfikacja roczna. 

6. Od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje tylko dziennik elektroniczny, zwany dalej e-dziennikiem. 

Zasady funcjonowania e-dziennika, a więc i zasady przekazywania uczniom, rodzicom (opiekunom 

prawnym) informacji określa odrębny dokument "Zasady funcjonowania dziennika elektronicznego". 

7.Wprowadzone przez Dyrektora Szkoły dodatkowe zajęcia edukacyjne są traktowane jako obowiązkowe. 
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II. Formy i zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć  

edukacyjnych ucznia oraz dokumentowanie postępów ucznia. 

 

 Ocenianiu podlegają: 
- ustne i pisemne wypowiedzi uczniów; 

- sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne -dotyczące ustalania ocen z wychowania fizycznego, techniki, 

informatyki, plastyki i muzyki; 

- zadania domowe; 

- ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas zajęć edukacyjnych; 

- wytwory twórczości dziecięcej. 

- pisemne prace klasowe i sprawdziany, które obejmują duże partie materiału i są zapowiedziane z 

tygodniowym wyprzedzeniem a informacja o nich zostaje umieszczona w e-dzienniku;  

- kartkówki niewymagające zapowiadania a  kontrolujące opanowanie wiedzy oraz umiejętności z 3 

ostatnich lekcji lub pracy domowej; 

- próbne testy kompetencji; 

- końcowy sprawdzian szóstoklasisty 

- inne (estetyka zeszytu). 

 

Zasady sprawdzania i oceniania: 
1. W ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową lub sprawdzian, a w ciągu 

tygodnia nie więcej niż dwie, z wyłączeniem testów przygotowujących do sprawdzianu kompetencji klas 

szóstych. 

2. O wynikach sprawdzianu czy pracy klasowej nauczyciel powinien powiadomić uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów) najpóźniej 14 dni po jego przeprowadzeniu. 

3. W klasach I-III obowiązuje ocena klasyfikacyjna opisowa z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć 

edukacyjnych (poza religią/etyką), jak również ocena wspomagająca (bieżąca). Oceniając postępy ucznia 

nauczyciel zwraca uwagę na jego predyspozycje psychofizyczne oraz wskazuje jego potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

4. W klasach IV – VI oceny bieżące oraz klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wg następującej skali: 

stopień celujący – 6 

stopień bardzo dobry – 5 

stopień dobry – 4 

stopień dostateczny – 3 

stopień dopuszczający – 2 

stopień niedostateczny – 1 
5. Skala ocen bieżących ( cząstkowych) może być poszerzona przez stosowanie  

“ +” (podwyższenie oceny) i “ -” (obniżenie oceny). 

6. Przedmiot „wychowanie do życia w rodzinie” podlega zaliczeniu na podstawie uczestnictwa w wyżej 

wymienionych zajęciach. Uczęszczanie lub nieuczęszczanie na wspomniane zajęcia nie ma wpływu na 

promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

7. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

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

klasyfikacyjną zachowania. 

9. Ocena roczna ucznia jest oceną za pracę w ciągu całego roku szkolnego ( I semestr i semestr II ).  

10. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne. 

11. Oceny cząstkowe w e-dzienniku powinny zawierać informację o kategorii oraz wadze oceny. 

12. Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, których minimalna ilość uzależniona 

jest od liczby godzin realizowanych w wymiarze tygodniowym: 

- 1 godz. tygodniowo min. 4 oceny 

- 2 godz. tygodniowo min. 6 ocen 

- 3 godz. tygodniowo min. 8 ocen 
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 4 godz. tygodniowo min. 10 ocen 
13. Wykonanie poszczególnych zadań w pracy klasowej/sprawdzianie jest punktowane. Ustalono 

następujący algorytm oceniania: 

 

Stopień % punktów 

1 0 - 30 

2 31 - 50 

3 51 - 75 

4 76 - 90 

5 91 - 100 

6 100  +dodatkowe zadanie 

 
Przy niskich ocenach z prac klasowych i dłuższych prac domowych oprócz oceny wyrażonej stopniem, 

powinna być umieszczona krótka ocena opisowa ze wskazaniem co należy poprawić. 

14. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki oraz zajęć komputerowych 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

15. Jeśli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego,zajęć komputerowych,informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

16. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „zwolniony”lub „zwolniona”. 

17. 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, z autyzmem i zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie to może 

nastąpić na podstawie posiadanego przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

nauczania indywidualnego.  

18. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 14, a posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w przebiegu 

dokumentacji nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

19. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

20. Nauczyciele ustalają wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen bieżących i klasyfikacyjnych 

poszczególnych dziedzin edukacyjnych. Szczegółowe kryteria oceniania uczniów zawierają przedmiotowe 

systemy oceniania (PSO). 

21. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki oraz zajęć artystycznych 

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

22.Uczniowie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej są oceniani w/g 

odrębnych kryteriów dostosowanych do możliwości danego ucznia a  opracowanych przez danego 

nauczyciela. 

23. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, a rodzicom 

(prawnym opiekunom) udostępniane są do wglądu na terenie szkoły na warunkach określonych przez 

nauczycieli. Wszelkie nieścisłości, co do oceny, wyjaśnia uczeń w dniu otrzymania sprawdzonej pracy, przed 

wstawieniem oceny do e-dziennika. 

24. Ocena z religii bieżąca i klasyfikacyjna wyrażona jest stopniem w skali 1-6 i jest wliczana do średniej 

ocen. 
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Sposoby dokumentowania postępów edukacyjnych ucznia  

oraz informacji o nim: 

- dziennik elektroniczny; 

- zapis ocen bieżących w dzienniku elektronicznym (e-dzienniku); 

- zapis ocen końcoworocznych oraz informacje o szczególnych osiągnięciach w arkuszach ocen (w formie 

papierowej lub elektronicznej); 

- w  przypadku uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym zapis o poziomie rozwoju ucznia w 

arkuszu obserwacyjnym, opracowanym przez nauczycieli wspierających; 

- w klasach IV-VI arkusz zbiorczy ocen zachowania klasy. 

 

III. Kryteria oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 
 

Klasy I-III 
W ocenianiu bieżącym przyjęto system punktowy, przyporządkowany poziomom wymagań: 

 nie podejmuje działań lub pomimo podejmowanych działań nie osiąga poziomu koniecznego  1 

pkt. 

 konieczny                     2 pkt. 

 podstawowy                 3 pkt. 

 rozszerzający                4 pkt. 

 dopełniający                 5 pkt. 

 wykraczający                6 pkt. 
 

System punktowy przyporządkowany poziomom wymagań dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim: 

Uczeń: 

 1 pkt  - podejmuje działania stymulowane przez nauczyciela, a mimo to nie zawsze są one skuteczne, 

 2 pkt -  podejmuje działania przy wydatnej pomocy nauczyciela, nie zawsze kończy zadanie, 

 3 pkt – podejmuje działania przy pomocy nauczyciela,popełnia liczne błędy,  jednak często 

doprowadza zadania do końca, 

 4 pkt – wykonuje zadania przy nieznacznej pomocy, popełnia błędy 

 5 pkt – ukierunkowany, wykonuje zadania,popełnia nieliczne błędy, z pomocą nauczyciela dokonuje 

ich korekty, 

 6 pkt – samodzielnie i poprawnie wykonuje zadania, bierze udział w konkursach przedmiotowych. 

Klasy IV – VI 

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści określone w programie nauczania danej 

dziedziny edukacyjnej; 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych;  

-proponuje rozwiązania nietypowe; 

- rozwiązuje problemy i zadania wykraczające poza program nauczania, 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych; 

-kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia. 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w programie programowej danej dziedziny 

edukacji; 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

nauczania; 

- potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej, ale 



SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 w SŁUPSKU 

str. 6 

 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego; 

- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne; 

- sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie posługuje się terminologią w wymiarze teoretycznym i praktycznym; 

- materiał nauczania opanował z nieznacznymi brakami. 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej dziedziny 

edukacyjnej na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego; 

- rozwiązuje typowe problemy teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; 

- często korzysta z pomocy nauczyciela, popełnia błędy. 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i 

umiejętności z danej dziedziny edukacyjnej w ciągu dalszej nauki; 

- rozwiązuje typowe problemy teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności lub przy wydatnej 

pomocy nauczyciela. 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, a braki w wiadomościach 

i umiejętnościach umożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tej dziedziny edukacyjnej; 

-nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy 

nauczyciela; 

-nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności. 

 

Uczniowie z lekkim upośledzeniem umysłowym w klasach IV-VI: 

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
- wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem; 

- dysponuje wiedzą wychodzącą ponad program; 

- samodzielnie zadaje pytania dotyczące problemu; 

- jest dociekliwy i  dąży do rozwiązania problemu, 

- transponuje zdobyte wiadomości w nowe sytuacje poznawcze, 

- bierze udział w konkursach przedmiotowych. 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
- uczeń często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć;  

- posługuje się terminologią w wymiarze teoretycznym i praktycznym w zakresie dostosowanym do jego 

umiejętności; 

- samodzielnie rozwiązuje zadania przy nieznacznej pomocy nauczyciela; 

- jest odpowiedzialny w swoich działaniach; 

- chętnie współdziała w zespole i grupie, zachowując odpowiednie normy, 

- posługuje się bogatym słownictwem; 

- opanował materiał nauczania na poziomie ponadpodstawowym. 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
- uczeń wykazuje się znajomością i rozumieniem niektórych pojęć; 

- podejmuje próby zrozumienia problemu, który rozwiązuje z pomocą nauczyciela; 

- samodzielnie rozwiązuje proste zadania; 

- ukierunkowany przez nauczyciela stosuje wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań praktycznych; 

-  współdziała w zespole i grupie, zachowując odpowiednie normy, 

- materiał nauczania opanował z nieznacznymi brakami. 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- zna i rozumie niektóre podstawowe pojęcia, 

- przy rozwiązywaniu zadań wymaga pomocy nauczyciela, popełnia błędy, 

i bywa niestaranny; 
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- posługuje się ubogim słownictwem; 

- współdziała w zespole, ale nie zawsze zachowuje odpowiednie normy; 

- opanował materiał na poziomie podstawowym. 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
- opanował wiadomości i umiejętności konieczne do kontynuowania nauki; 

- nawet najprostsze zadania wykonuje z pomocą nauczyciela, rozwiązuje je długo i niestarannie, bardzo 

często popełnia błędy, 

- współdziała w zespole i grupie nie zawsze zachowując odpowiednie normy, jego działania nie zawsze są 

skuteczne, 

- stosuje wiedzę w sytuacjach typowych przy wydatnej pomocy nauczyciela. 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności koniecznych do kontynuowania nauki na wyższym 

poziomie kształcenia. 

 

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych: 
1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych oraz dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

posiadającego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czy  indywidualnego nauczania; opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej;objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na 

podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających (PDW). 
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IV. Zasady i formy poprawiania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

 

1. Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawy. 

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

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości 

stwarza uczniowi szansę uzupełniania braków. 

3. Uczeń mający kłopoty w nauce może skorzystać z pomocy koleżeńskiej w klasie lub innej formy pomocy 

zaproponowanej przez nauczyciela. 

4. Uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) na pracy klasowej czy sprawdzianie ma prawo napisać ją w innym 

uzgodnionym z nauczycielem terminie. 

5. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy   oceny z pracy  klasowej/sprawdzianu w terminie i formie 

ustalonej przez nauczyciela, na zasadach określonychw PSO (Przedmiotowy System Oceniania). Poprawiona 

ocena odnotowana jest w e-dzienniku, przy czym obie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny 

semestralnej. 
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V. Klasyfikacja uczniów 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. 

3. Termin wystawiania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ustala dyrektor szkoły. 

4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania 

uczniów w danym roku szkolnym oraz na ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zaś w klasach I-IV  na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania uczniów w danym roku szkolnym 

oraz na ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

5. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu  

umiarkowanym lub znacznym to podsumowanie osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, i zachowania, uwzględniające indywidualny program edukacyjny, opracowany na podstawie 

odrębnych przepisów. 

6.  W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla uczniów posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie 

integracyjne. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii: 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
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VI. Tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  
 

1. Informacje o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej rodzice i uczniowie otrzymują zgodnie z 

„Zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego”  

na 14 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej . 

2. Na 7 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczniowie i ich 

rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują od nauczyciela przedmiotu informacje o zmienionej przewidywanej 

ocenie zgodnie z zasadami funkcjonowania e-dziennika. 

4. Miesiąc przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca 

informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie niedostatecznej za 

pośrednictwem e-dziennika. W przypadku nieodebrania przez rodzica (opiekuna prawnego) wiadomości i 

wychowawca wysyła zawiadomienie przez sekretariat szkoły za potwierdzeniem odbioru. 

5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej( semestrze programowo 

wyższym), szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

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

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
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VII. Egzaminy klasyfikacyjne 
 

1. Uczeń może  być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest 

podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 

pisemny wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. Termin składania wniosku do dyrektora szkoły upływa na 2 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej. Zgoda rady pedagogicznej uwarunkowana jest możliwością nadrobienia 

przez ucznia zaległości w stosunkowo krótkim czasie (ok. 21 dni). 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub 

    tok nauki, 

b) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej. 

6.  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.   

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

8. Egzamin klasyfikacyjny z zakresu I semestru odbywa się w pierwszym tygodniu po przerwie semestralnej, 

a egzamin klasyfikacyjny roczny w ostatnim miesiącu II semestru (najpóźniej w ostatnim tygodniu zajęć 

dydaktycznych w danym roku szkolnym, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć 

dydaktycznych). 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej lub 

nieusprawiedliwionej nieobecności oraz realizującego indywidualny program lub tok nauki przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo 

nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; nauczyciele zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

11. Przewodniczący komisji ustala z uczniem, który spełnia obowiązek nauki poza szkołą, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w 

ciągu jednego dnia. 

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ( prawni 

opiekunowie) ucznia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający : 

a) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności oraz realizującego indywidualny program lub 

tok nauki, 

b) skład komisji przeprowadzającej egzamin dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą, 

c) termin egzaminu 

d) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne 

e) wynik egzaminu oraz uzyskane oceny. 

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

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. Dokumentację z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego 

dołącza się do arkusza ocen ucznia. 

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

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

szkoły. 

15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

(wyższa od oceny niedostatecznej) jest ostateczna, jeżeli została ustalona zgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu jej ustalania. 
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16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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VIII. Egzaminy poprawkowe 

 

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z 

jednych lub dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Wniosek o 

wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego może złożyć do dyrektora szkoły zainteresowany uczeń, 

jego rodzice (prawni opiekunowie) lub wychowawca klasy najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej. 

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

informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim 

formę ćwiczeń praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Uczeń i jego 

rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują pisemną informację o terminie egzaminu poprawkowego od 

wychowawcy klasy najpóźniej trzy dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej. Nauczyciel 

przedmiotu, z którego uczeń będzie zdawał egzamin poprawkowy, przygotowuje i przekazuje uczniowi i 

jego rodzicom (prawnym opiekunom) w formie pisemnej, najpóźniej w ostatnim dniu zajęć edukacyjnych, 

zakres materiału na ocenę dopuszczającą z tego przedmiotu. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: 

dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub 

pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (egzaminujący)  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 tejże szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający :skład komisji, termin 

egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza 

się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół egzaminu 

poprawkowego dołącza się 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 określonym przez dyrektora szkoły, nie później 

niż do końca września. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (z zastrzeżeniem 

ust.9). 

9.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że zajęcia te realizowane są w klasie programowo wyższej. Powyższy fakt 

odnotowuje się w arkuszu ocen. 
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IX. Egzaminy sprawdzające 

 

1. Uczeń może wystąpić z prośbą o weryfikację rocznej oceny z zajęć edukacyjnych z pozytywnej na 

pozytywną:  po spełnieniu wszystkich wymagań edukacyjnych określonych w WSO oraz  zaznajomieniu się 

z uzasadnieniem nauczyciela, dotyczącym ustalonej oceny. 

2. Tryb i terminy postępowania: 
a) Po otrzymaniu wykazu ocen proponowanych rodzice (prawni opiekunowie) wnoszą podanie z 

uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły po uprzedniej konsultacji z nauczycielem przedmiotu, w terminie do 

dwóch dni. 

b) Dyrektor Szkoły powołuje komisję (nauczyciel uczący,dyrektor) i rozpatruje wniosek rodzica pod 

względem jego zgodności  z przepisami, dotyczącymi trybu ustalania oceny przez nauczyciela przedmiotu w 

terminie dwóch dni. 

c) Dyrektor, po rozpatrzeniu podania, informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o 

podjętej decyzji. 

3.  Weryfikację przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez 

dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  Weryfikacja oceny z 

plastyki, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Weryfikacja oceny musi nastąpić przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 

5. Z przeprowadzonej weryfikacji oceny sporządza się protokół.  

6. Uzyskana w wyniku weryfikacji ocena jest ostateczna i nie może być niższa od oceny weryfikowanej. 

7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  lub zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni 

po zakończeniu zajęć dydaktyczno -wychowawczych. 

9. Zastrzeżenia rozpatruje dyrektor szkoły. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza egzamin sprawdzający – sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych. 

10. Termin egzaminu sprawdzającego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

Sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

11. W skład komisji wchodzą :w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: dyrektor 

szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne; dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, 

prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 

12. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach 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. 

13. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. 

14. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

15. Z  prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) 

sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w ustalonym 

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

17. Przepisy dotyczące przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego stosuje się odpowiednio w przypadku 

rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 

poprawkowego. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi w tym przypadku 5 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna. 
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X. Zasady i kryteria ustalania oceny zachowania 

 

1. W I etapie edukacyjnym śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. 

2. W II etapie edukacyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

sześciostopniowej skali: 

a) wzorowe (wz) 

b) bardzo dobre ( bdb ) 

c) dobre ( db ) 

d) poprawne (pop ) 

e) nieodpowiednie ( ndp ) 

f) naganne (ng ) 

3. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena 

klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. 

4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym promuje się do klasy programowo 

wyższej , uwzględniając specyfikę jego kształcenia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w II etapie edukacyjnym wystawia wychowawca 

klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia w/g następującego 

trybu postępowania: 

- samoocena ucznia, 

- opinia zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia uczniów danej klasy, sformułowana w toku 

dyskusji, 

opinia nauczycieli zajęć edukacyjnych i innych w danej klasie oraz wychowawcy udokumentowana w 

informacjach o zachowaniu ucznia. 

- punktowy system oceniania  

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia 

rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tychże zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, jak również opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

7. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 

8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną przez niego 

ocenę zachowania. 

9. W klasach IV-VI na 14 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej wychowawca zobowiązany jest poinformować uczniów oraz prawnych opiekunów o 

przewidywanych ocenach zachowania zgodnie z zasadami funkcjonowania e-dziennika. 

10. Na siedem dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

uczniowie i prawni opiekunowie otrzymują od wychowawcy informację o zmienionej przewidywanej ocenie 

zachowania.  

11. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej 

wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) o 

przewidywanej nagannej ocenie zachowania zgodnie z zasadami funkcjonowania e-dziennika. W przypadku 

nieodebrania wiadomości przez rodzica/opiekuna prawnego wychowawca wysyła zawiadomienie przez 

sekretariat szkoły za potwierdzeniem odbioru. 

12.Wystawiona ocena naganna jest szczegółowo motywowana przez wychowawcę i umieszczona w 

Informacji wychowawcy klasy ,którą wychowawca przedstawia na radzie klasyfikacyjnej. 

13.Wychowawca dokumentuje działania zaradcze prowadzone wobec ucznia z oceną naganną pedagogowi 

szkolnemu, który opracowuje z uczniem i jego przedstawicielami ( rodzice/ prawni opiekunowie, 

wychowawca) plan naprawczy.  

14. Wychowawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji, która odzwierciedlałaby podejmowane przez 

szkołę działania o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym. 

15. W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń rażąco uchybił ogólnym kryteriom oceny zachowania po 

zatwierdzeniu wyników klasyfikacji przez radę pedagogiczną, wychowawca klasy w porozumieniu z radą 

pedagogiczną i dyrektorem szkoły może zmienić wcześniej ustaloną przez siebie ocenę i o tym fakcie 

poinformować rodziców ucznia. 

16. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny  zachowania. 
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17. Warunki i sposób oceniania zachowania ustala Rada Pedagogiczna w  

      porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

18. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

 

System oceniania zachowania w klasach I-III 

 

1.Koncepcja i kryteria 
a) Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z zachowania uwzględnia w szczególności kompetencje 

oddziaływań wychowawczych 

- Tworzenie obrazu siebie  ( wyrażanie emocji i uczuć); 

- Sposoby pracy (samodzielność i koncentracja, aktywność i przygotowanie do zajęć, 

tempo i staranność pracy); 

- Współpraca z innymi (praca w zespole, relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi; przestrzeganie 

podstawowych zasad kulturalnego zachowania);  

- Zachowanie w różnych sytuacjach - godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; dbałość o 

własne bezpieczeństwo i zdrowie  oraz innych osób, dbałość o piękno mowy ojczystej; dbałość o honor i 

tradycję szkoły. 

b)Opisową ocenę z zachowania wyraża się w dwóch poziomach:  

- zgodnie z oczekiwaniami  (w  e-dzienniku : 3pkt., 4 pkt.): 

4 pkt. – Uczeń zawsze reprezentuje postawę zgodnie z oczekiwaniami. Ponadto wyróżnia się dużym 

zaangażowaniem w życie klasy i szkoły, uczestniczy w konkursach i turniejach, godnie reprezentują 

ją na zewnątrz. 

3 pkt. – Uczeń  reprezentuje postawę zgodnie z oczekiwaniami. Jednakże zdarzają mu się drobne 

potknięcia. 

- poniżej oczekiwań (w  e-dzienniku : 1pkt., 2 pkt.): 

2 pkt. – Uczeń stara się zachowywać zgodnie z oczekiwaniami,  jednakże w wielu sferach ma 

wyraźne problemy i jego zachowanie określane jest jako poniżej oczekiwań. Wymaga wzmożonej 

kontroli i opieki. 

1 pkt. – Zachowanie ucznia jest poniżej oczekiwań. Negatywnym zachowanie zwraca na siebie 

uwagę. Wymaga stałej uwagi, kontroli i opieki. 

 

 2.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie 

na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

Motywacyjny system zachowania 
Nauczyciel, za pożądane postawy, przyznaje uczniowi bonusy w postaci od 1 do  5 punktów, za niewłaściwe 

zachowanie przyznaje punkty karne w postaci od – 1 do – 5, które odnotowuje w dzienniku elektronicznym  

w zakładce „zachowanie”. Przyznane punkty są brane pod uwagę przy wystawianiu opisowej oceny 

klasyfikacyjnej (semestralnej i rocznej). 

 

Liczba 

punktów 

 

 nagany 
- 1  nieprzygotowanie do zajęć 
- 1 niewłaściwe zachowanie (n-l dodaje swój opis) 
- 5 ewidentne łamanie przyjętych zasad 
    pochwały 
+ 1 pochwała zachowania (n-l dodaje swój opis) 

https://dziennik.librus.pl/schemat_oceniania_opisowego/87927
https://dziennik.librus.pl/schemat_oceniania_opisowego/87928
https://dziennik.librus.pl/schemat_oceniania_opisowego/87929
https://dziennik.librus.pl/schemat_oceniania_opisowego/87930
https://dziennik.librus.pl/schemat_oceniania_opisowego/87931
https://dziennik.librus.pl/schemat_oceniania_opisowego/87932
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do + 5  aktywny udział w życiu klasy, szkoły, środowiska 
kryteria pochwał i nagan 

liczba punktów na przykład: 
 nagany 
- 1  nieprzygotowanie do zajęć 
- 1 niewłaściwe zachowanie (n-l dodaje swój opis) 
 - przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć 
 - uniemożliwianie innym pracy  
 - nie panowanie nad emocjami 
 - wywołanie u innych rówieśników negatywnych zachowań 
 - niekulturalne odnoszenie się do pracowników i uczniów szkoły 
 - agresja werbalna 
 - dokuczanie innym 
 - nie przestrzeganie zasad  
- 5 ewidentne łamanie przyjętych zasad 
 - naruszanie godności osobistej 
 - przemoc fizyczna 
 - zagrożenie bezpieczeństwa  
 - nie respektowanie poleceń nauczyciela 
 - samowolne oddalenie się od grupy z nauczycielem 
 - niszczenie mienia szkolnego 
 - wagary 
 - kradzieże, oszustwa, wymuszenia 
    pochwały 
+ 1 pochwała zachowania (n-l dodaje swój opis) 
 - wzorowe pełnienie dyżuru 
 - pomoc drugiej osobie 
 - przynoszenie dodatkowych dydaktycznych materiałów na zajęcia 
 - umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych 
 - przestrzeganie zasad 
 - zgodna  współpraca w grupie 
 - aktywność na zajęciach 
do + 5  aktywny udział w życiu klasy, szkoły, środowiska 
 - udział w konkursach i turniejach 
 - prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska 
 - udział w akcjach, przedsięwzięciach 
 - pracuje na rzecz środowiska rówieśniczego, podejmuje inicjatywy na rzecz 

innych 
 - czynnie angażuje się w prace su 

 
 Szczegółowe kryteria zachowania 

Obszar 

oceniania 

Umiejętność Liczba 

punktó

w 

Ocena opisowa 

 Tworzenie 

obrazu 

siebie 

Samoświado- 

mość i samoocena 

1 Nie rozumie i nie panuje nad swoimi reakcjami. Nie jest 

świadomy swojego złego zachowania. 
2 Nie potrafi zaakceptować porażki. Nie przyjmuje krytyki. 
3 Jest świadomy swojego zachowania. 
4 Dokonuje samooceny. Wyciąga wnioski z zachowań 

własnych i innych. 
Wyrażanie emocji 

i uczuć 

1 Reaguje gwałtownie i niewspółmiernie do sytuacji. 

Wywołuje u innych gniew. 
2 Jest bardzo wrażliwy, niepowodzenia szybko go 
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zniechęcają. 

3 Nazywa emocje i uczucia. Kontroluje własne reakcje 

emocjonalne. 
4 Potrafi panować nad emocjami w sytuacjach trudnych. 

Reaguje stosownie do sytuacji. 
 Sposoby 

pracy 

Samodzielność  i 

koncentracja 

 

1 Uczeń często wykazuje brak samodzielności. Nie potrafi 

skoncentrować uwagi na zadaniu.  
2 Jest mało obowiązkowy. Swoim zachowaniem 

dekoncentruje siebie i innych. 
3 Stara się uważać i nie przeszkadza innym w pracy. 
4 Samodzielnie rozwiązuje problemy . Koncentruje się na 

wykonywanym zadaniu. 
Aktywność  i 

przygotowanie do 

zajęć 

1 Bardzo często nie odrabia zadań domowych i zapomina o 

przyborach szkolnych. 
2 Jest mało aktywny i rozkojarzony. 

3 Często się zgłasza na lekcjach. Zwykle jest 

przygotowany do zajęć. 
4  Aktywnie uczestniczy w zajęciach, do których jest 

zawsze przygotowany 
 

Tempo i 

staranność pracy 

1 Pracuje wolno i niestarannie. 

2 Pracuje szybko, niestarannie i popełnia wiele błędów 

3 Pracuje w tempie umiarkowanym zwracając uwagę na 

staranność prac. 
4 Wykonuje zadania starannie, dokładnie i w dobrym 

tempie. 
 Współpraca 

z innymi 

Praca w zespole 1 Nie potrafi współpracować w grupie. 
2 Nie zawsze zgodnie współdziała w grupie. 
3 Aktywnie uczestniczy w zajęciach i zadaniach grupy. 

4 Potrafi zgodnie współdziałać w grupie. 

Relacje z 

rówieśnikami i 

osobami 

dorosłymi 

1 Często wywołuje konflikty i nie reaguje na polecenia 

dorosłych. 
2 Zdarza się, że łamie reguły zachowania. 

3 Włącza się do różnych form zajęć proponowanych przez 

nauczyciela i kolegów. 
4 Zna i przestrzega norm klasowych. Zawsze kulturalnie 

odnosi się do innych. 

 Zachowanie 

w różnych 

sytuacjach 

Zachowanie w 

różnych 

sytuacjach 

1 Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Wymaga 

stałego nadzoru. 
2 Nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Wymaga 

zwiększonego nadzoru 
3 Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa w różnych 

sytuacjach. Zachowuje się właściwie. 
4 Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w różnych 

sytuacjach. Zachowuje się właściwie. 

 
Puntkowy system oceniania zachowania w klasach IV-VI 

 

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: 

- rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych, 

- Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów 
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- pracy zespołu wychowawczego 

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ustalania ocen realizowane są po 

zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. 

 

1. Ustalenia ogólne. 
1) Ocena zachowania uwzględnia: 

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

- respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, 

- dbałość o honor i tradycje szkoły, 

- dbałość o piękno mowy ojczystej,       

- dbałość bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych, 

-godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

Ocena z zachowania zostaje wystawiona przez wychowawcę zgodnie z nadrzędnymi przepisami oraz 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych. 

2) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne zachowania. 

3) Obowiązkiem każdego nauczyciela jest systematyczne dokonywanie wpisów do e-dziennika w ciągu 

dwóch tygodni. 

4) Za zachowanie ucznia poza szkołą odpowiadają jego rodzice (opiekunowie prawni). 

5) Uczeń, który bierze udział w zawodach sportowych, a jego wyniki w nauce zdecydowanie pogarszają się, 

nie może uczestniczyć w tych zawodach 

 

2. Zasady ustalania oceny zachowania ucznia. 
1) Obowiązkiem nauczyciela – wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców ze 

szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów oraz procedurami zawartymi w tym regulaminie: 

- podać rodzicom na pierwszym zebraniu, 

- notatka w protokole zebrania, 

- zapis w e-dzienniku – lekcja wychowawcza. 

2) Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ucznia uwzględniając: 

 liczbę punktów zdobytych przez uczniów w czasie semestru / roku szkolnego, 
 propozycję oceny zachowania od nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów 

 samoocenę ucznia (Karta Samooceny Ucznia), 

 ocenę klasy. 

3) Uczniowie mający problemy ze spełnieniem wymagań są otoczeni specjalną opieką 

4) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia u którego stwierdzono zaburzenia lub odchyleni 

rozwojowe uwzględnia się ich wpływ na zachowanie ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii Poradni Psychologiczno-pedagogicznej czy innych 

poradni specjalistycznych. 

5) Nauczyciele wychowawcy dokonują podsumowania punktacji na 2 tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną w 

danym semestrze roku szkolnego. W przypadku zagrożenia ucznia oceną naganną lub nieodpowiednią 

wychowawca informuje rodzica (opiekuna prawnego) miesiąc przed Radą Klasyfikacyjną. 

6) W uzasadnionych przypadkach (w razie zaistnienia nowych okoliczności) Rada Pedagogiczna może 

obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów. 

7) Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 

30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z zastrzeżeniem 

pkt2.6. 

8) Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do siedmiu dni po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno –wychowawczych. 

9) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna 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. 

10) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 
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wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

11) Gdy uczeń zagrożony jest oceną naganną, wychowawca podaje ocenę do wiadomości uczniów i 

rodziców (opiekunów prawnych) na miesiąc przed zakończeniem semestru / roku szkolnego. Pozostałe 

oceny podane zostają na dwa tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną. 

12) Wychowawca klasy informuje o ustalonych ocenach zachowania: 
- uczniów – zgodnie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego 

- rodziców – zgodnie z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego 

13) Rodzic w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły, a w szczególnych sytuacjach w ciągu 14 dni, ma 

obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka. 

14) Zobowiązuje się uczniów do rozliczenia się z wypożyczonych z biblioteki szkolnej książek w terminie 

ustalonym przez bibliotekę szkolną. Niedopełnienie tych obowiązków skutkuje uzyskaniem ujemnych 

punktów z zachowania. 

 

3. Szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia 
1) Na początku I i II semestru uczeń otrzymuje 100 pkt. 

2) Szczegółowe ustalenia dotyczące samooceny ucznia: 

a) Uczeń samoocenia się, wypełniając rzetelnie Kartę Samooceny Ucznia. 

b) Wychowawca klasy dokonuje podsumowania 

3) Szczegółowe ustalenia dotyczące oceny klasy. 

Ocenę klasy przeprowadza się w następujący sposób: uczniowie wyrażają swoją opinię dotyczącą 

samooceny poprzez głosowanie. Nauczyciel dokonuje podsumowania przyznając ocenę uzyskaną 

większością głosów (powyżej 50%). 

a) Ocenie klasy nie podlega uczeń spełniający swój obowiązek szkolny w formie nauczania indywidualnego. 

b) jeżeli wystąpi znaczna rozbieżność (minimum 2stopni) między oceną zespołu klasowego a samooceną 

ucznia, nie przyznaje się punktów za samoocenę. 

4) Szczegółowe ustalenia dotyczące propozycji oceny zachowania od nauczycieli uczących poszczególnych 

przedmiotów 

Propozycję oceny zachowania od nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów ustala się następująco: 
a) nauczyciele uczący w danej klasie wystawiają propozycję oceny każdemu uczniowi na karcie 

ocen zachowania danej klasy 

b) wychowawca dokonuje podsumowania  
 

5) Kolejną część składową oceny zachowania stanowią punkty dodatnie i ujemne, które oblicza 

wychowawca klasy po uwzględnieniu pochwał i nagan dyrekcji oraz grona pedagogicznego zapisanych w e-

dzienniku. 

 

6) Zachowanie ucznia ocenia się następująco 

 

Zachowanie Skrót literowy Ilość punktów 

wzorowe wz 300p. I powyżej 

Bardzo dobre bdb 176 p.-299 p. 

dobre db 100 p. -175 p. 

poprawne pop 51 p. - 99 p. 

nieodpowiednie ndp 1 p. - 50 p. 

naganne nag 0 p. i poniżej 

 

* Osoba, która uzyskała 20 punktów ujemnych w ciągu jednego semestru, niezależnie od ilości zdobytych 

punktów dodatnich, nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania w danym semestrze roku szkolnego. 
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7) Szczegółowe ustalenia dotyczące punktów dodatnich: 

 

Lp.  Kryteria oceny  Osoby 

oceniające 

Liczba 

punktów  

Częstotliwość 

1 Udział ucznia w konkursach 

przedmiotowych, artystycznych, 

olimpiadach i zawodach sportowych 

 

laureat/finalista poziomu: 

 szkolnego 

 międzyszkolnego i powiatowego 

 wojewódzkiego 

 krajowego 

 międzynarodowy 

nauczyciel 

przedmiotu 

0 – 5 

 

 

 

 

5 – 10 

10 – 20 

20 – 30 

30 – 60 

60-100 

każdorazowo 

2 Reprezentowanie szkoły na zewnątrz 
(występy, pokazy) 

Nauczyciel 

przedmiotu 

5 - 20 każdorazowo 

3 Funkcja w szkole (aktywne działanie) opiekun SU 20 jednorazowo 

4 Wysoka kultura osobista  

 

wychowawca  20 jednorazowo 

przy braku nagan 

5 Postępy w zachowaniu ucznia i jego 

wysiłek w pracy nad sobą 

wychowawca i 

grono pedagog. 

20 jednorazowo 

6 Funkcja w klasie (aktywne działanie) wychowawca  10 jednorazowo 

7  Praca na rzecz środowiska  grono 

pedagogiczne 

5 - 15 każdorazowo 

8 Pomoc podczas szkolnej imprezy  

(chór, prowadzący, artyści, porządkowi)  

w zależności od wkładu pracy 

osoba odpow. 

za organizację 

5 - 15 każdorazowo 

9 Pomoc i organizacja imprez sportowych nauczyciel wf  10 każdorazowo 

10 Praca na rzecz klasy i szkoły wychowawca i 

grono pedagog. 

5 każdorazowo 

(max 25/ m-c) 

11 Systematyczna pomoc kolegom w nauce, 

koleżeńskość, łagodzenie konfliktów 

koleżeńskich 

grono 

pedagogiczne 

5-10 jednorazowo 

12 Aktywne pełnienie funkcji dyżurnego wychowawca 5 każdorazowo 

po tyg. dyżurze 

13 Brak uwag w ciągu miesiąca  wychowawca 5 Co miesiąc 

14 Dotyczy II semestru: 
Uzyskanie na I semestr oceny: 

 

wzorowej 

bardzo dobrej 

dobrej 

wychowawca  

 

 
 

20 

10 

0 

jednorazowo 
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poprawnej 

nieodpowiedniej 

nagannej 

0 

0 

0 

15 100% frekwencja w semestrze wychowawca  20  1 raz w 

semestrze 

16 Wysoka frekwencja na zajęciach 

pozalekcyjnych w semestrze (powyżej 90%) 

Nauczyciel 

prowadzący 

Max.20 1 raz w 

semestrze 

17 Inne pozytywne formy aktywności dyrekcja i grono 

pedagogiczne 

wg uznania 
wychow. i 

dyrekcji ze 

szczegółowym 
uzasadnieniem 

każdorazowo 

 

Jeżeli w konkursach nie przyznaje się miejsc, lecz tylko wyróżnienia, to traktuje się to na równi 

z zajęciem I miejsca. 

 

 7) Szczegółowe ustalenia dotyczące punktów ujemnych: 

 

PUNKTY UJEMNE PRZYZNAWANE SĄ ZA KAŻDE PRZEWINIENIE! 

 

Lp.  

 

Kryteria oceny Liczba punktów 

1 Posiadanie i spożywanie alkoholu -200 

2 Posiadanie, zażywanie i rozprowadzanie narkotyków  -200 

3 Bójka  -50 

4 Kradzież -50 

5 Wpisanie ocen do dziennika  -50 

6 Podrobienie usprawiedliwienia  -50 

7 Palenie papierosów  -50 

8 Wyłudzenie pieniędzy  -50 

9 Lekceważący stosunek do pracowników szkoły  -10 

10 Niewłaściwe zachowanie wobec nauczyciela  -10 

11 Niszczenie sprzętu i mebli  -20 

12 Wulgarne słownictwo  -10 

13 Zaczepki fizyczne, celowe zadawanie bólu -10 - -20 

14 Opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia  -10 

15 Ubliżanie koledze, zaczepki słowne  -10 

16 Niszczenie rzeczy kolegów i koleżanek -10 

17 Niewywiązanie się z dobrowolnie podjętych działań  -5 
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18 Niewykonanie poleceń nauczyciela -5 

19 Przeszkadzanie na lekcji  -5 

20 Złe zachowanie w stołówce, bibliotece oraz gabinecie higienistki  -5 

21 Zaśmiecanie otoczenia  -5 

22 Spóźnianie się na lekcję  -5 

23 Niechlujny lub wyzywający strój, niedostosowany do sytuacji szkolnej; 

makijaż 

-5 

24 Używanie telefonu komórkowego na lekcji  -5 

25 Wychodzenie poza teren szkoły  -5 

26 Niekorzystanie z szatni  -5 

27 Wnoszenie jedzenia wymagającego natychmiastowej konsumpcji 

(lody,zapiekanki itp.)  

-5 

28 Nieoddanie książek do biblioteki zgodnie z wyznaczonym terminem  

przyznają nauczyciele biblioteki – 2 razy w semestrze 

-5 

29 Inne negatywne niewyszczególnione zachowania ucznia wg uznania 

wychow. i dyrekcji ze 
szczegółowym 

uzasadnieniem 

30 Niestawienie się na konkurs/zawody do których uczeń był zgłoszony i 

przygotowywany. 

Zgodnie z rangą 

konkursu punkty 

minusowe o 5pkt 

więcej 

 

8) Uczeń, który jest biernym świadkiem aktów agresji i nie reaguje na nie, może być ukarany i otrzyma 

punkty ujemne wg uznania wychowawcy (po konsultacjach z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną). 

9) W przypadku rozbieżności między punktami przyznanymi, a regulaminem wychowawca dokonuje 

korekty zgodnie z punktacją zawartą w regulaminie oceniania zachowania. 

10) Jeżeli uczeń dostarczy usprawiedliwienie nieobecności w szkole po terminie dwóch tygodni od 

powrotu, to godziny zostają usprawiedliwione, a punkty ujemne pozostają. 

11) Punkty za udział w konkursach przyznawane są dopiero na etapie w którym uczeń zakończył w nim 

udział w danym semestrze.  

12) Punkty dodatnie i ujemne przyznawane są analogicznie za zachowanie podczas zorganizowanych 

wyjść i wyjazdów (wycieczka, biwak itp.) 

13) Ocenę roczna ustala się na podstawie ocen z I i II semestru.  
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XI. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana 

 rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania tegoż ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno -wychowawczych. Dyrektor rozpatruje złożony wniosek nie później nie dwa 

dni przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

2. Dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą: dyrektor, wicedyrektor, wychowawca, 

pedagog, psycholog, jeden nauczyciel uczący w danej klasie), przedstawiciel samorządu uczniowskiego i 

rady rodziców.  

3. Powołana komisja ustala ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. Dyrektor informuje rodziców pisemnie o podjętej decyzji. 

5. Z przeprowadzonej weryfikacji sporządza się protokół, zawierający: skład komisji, termin posiedzenia 

komisji, wynik głosowania i ustaloną ocenę z uzasadnieniem. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna roczna ocena zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. 
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XII. Promowanie 
 

1. Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w 

danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas 

I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz uzyskaniu opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Rada Pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I-II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

4. Uczeń klas IV-V otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe 

od oceny niedostatecznej oraz gdy nie zdał egzaminu poprawkowego i decyzję o promowaniu w tej sytuacji 

podjęła Rada Pedagogiczna z zastrzeżeniem punktów:  7 i 10. 

5. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał z obowiązkowych, 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję z wyróżnieniem. 

6. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy 

programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

8. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu sprawdzającego poziom opanowania 

umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w 

ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,określonych w odrębnych przepisach. 

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

obowiązkowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii czy etyki co najmniej średnią 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

10. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym postanawia 

na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniają specyfikę kształcenia tego 

ucznia, w porozumieniu z rodzicami(prawnymi opiekunami). 

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 ustalono naganną 

roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania. 
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XIII. Sposoby i formy informowania uczniów i opiekunów prawnych o wymaganiach 

edukacyjnych, postępach, osiągnięciach i trudnościach 
 

1. Nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych przedmiotów na pierwszych zajęciach w nowym roku 

szkolnym informują uczniów o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych   

śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych; sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej(semestralnej)   

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Fakt poinformowania uczniów odnotowują w e- dzienniku 

lekcyjnym w temacie lekcji.  

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego  informuje uczniów na pierwszej godzinie 

wychowawczej i rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym w roku szkolnym zebraniu o warunkach i 

sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Wychowawca klasy informuje o ustalonych ocenach zachowania zgodnie z zasadami funkcjonowania e-

dziennika oraz na zebraniach semestralnych. 

 

4. Formy powiadamiania: 
a) Nauczyciel w relacji z uczniem może informację zwrotną przekazać: 

- przeprowadzając rozmowę indywidualną, 

- pisząc notatkę w zeszycie przedmiotowym, 

- za pośrednictwem e-dziennika.  

b)Wychowawca w relacji z rodzicem (prawnym opiekunem) może informację zwrotną przekazać: 

- podczas rozmowy indywidualnej, 

- pisząc notatkę pisemną w zeszycie, 

- w czasie szkolnych zebrań z rodzicami, 

- za pośrednictwem e-dziennika.  

5. Fakt odbycia indywidualnej rozmowy (bezpośredniej czy telefonicznej) z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) ucznia należy odnotować w e-dziennika w rubryce ,,Kontakty z rodzicami”. 

6. W wyjątkowych sytuacjach fakt odbycia rozmowy powinien zostać udokumentowany w postaci 

notatki dołączonej do teczki wychowawcy a potwierdzony podpisem rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia. 
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XIV. Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki 
 

1. W klasie szóstej przeprowadzany jest sprawdzian mający na celu określenie poziomu opanowania 

umiejętności wskazanych w standardach wymagań. 

2. Sprawdzian ma charakter obowiązkowy i powszechny. 

3. Sprawdzian przeprowadza OKE w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora CKE. 

4. 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 lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej albo publicznej 

lub niepublicznej poradni specjalistycznej. 

5. Opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym 

przeprowadzany jest sprawdzian i nie wcześniej niż po ukończeniu kl. III. 

6. Opinię przedkładają dyrektorowi rodzice (prawni opiekunowie) w terminie do 15 października roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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 

okręgowej komisji z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

10. Uczniowie z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu. 

11. 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. 

12. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku. 

13. Uczeń, który z przyczyn losowych  lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie lub przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez 

dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez 

dyrektora komisji okręgowej. 

14. Uczeń , który nie przystąpił do sprawdzianu do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę 

szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. 

15. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych , uniemożliwiających przystąpienie do 

sprawdzianu w terminie do 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). 

16. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na 

świadectwie ukończenia szkoły. 

17. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest 

udostępniania uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie 

wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

18. Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, 

którym jest dyrektor szkoły. 

19. Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów,o których mowa w pkt. 4 i 7 czas trwania może być wydłużony 

nie więcej niż o 30 minut. 

20. W czasie sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym 

kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów. 

21. Do sali, w której przeprowadzany jest sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych ani z nich korzystać w tej sali. 

22. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu 

czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. 
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23. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po 

zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z 

wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

24. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego 

zespołu nadzorującego oraz osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego. 

25. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie 

komentuje.  

26. 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 unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. 

Informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu sprawdzianu zamieszcza się w protokole.  

27. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 

ucznia, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia 

sprawdzian tego ucznia. 

28. W przypadkach, o których mowa w pkt. 26 i 27, uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie 

ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu 

wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

29. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia; 

zakłócanie przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób zakłócający pracę innym 

uczniom wówczas przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego 

ucznia i unieważnia sprawdzian. 

30. W  przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 

ucznia, który ponownie przystąpił do sprawdzianu, dyrektor okręgowej komisji, w porozumieniu z 

dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia. 

31. W przypadku,o którym mowa w pkt 29 i 30 w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu 

dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu, 

wpisuje się ,,0”. 

32. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia, powtarza ostatnią klasę szkoły 

podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. 

33. Uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

34. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez 

dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów 

przyznanych przez egzaminatorów. 

35. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 
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XV. Nagrody, wyróżnienia oraz kary 

 

Nagrody i wyróżnienia  

1. Świadectwo z wyróżnieniem w klasach IV-VI otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii/etyki średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

2. Nagrodę książkową i dyplom  w klasach IV-VI może otrzymać uczeń, który uzyskał średnią ocen co 

najmniej 5,0 oraz wzorowe zachowanie oraz spełnia przynajmniej dwa  ze wskazanych warunków: 
* godnie reprezentował Szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych (zajął 

czołowe miejsca co najmniej na szczeblu miejskim); 

*aktywnie i w pełni angażował się w życie Szkoły (działał w Samorządzie Uczniowskim; czynnie i 

niejednokrotnie uczestniczył w szkolnych apelach, imprezach, spektaklach czy też 

przedsięwzięciach realizowanych przez Szkołę a prezentowanych na forum pozaszkolnym); 

* uzyskał 100% frekwencję; 

* podejmował inicjatywy na rzecz innych (wolontariat – działalność poświadczona). 

 

Nagrodę książkową i dyplom w klasach I-III może otrzymać uczeń, który spełnia dwa z 

podanych warunków: 

* ma szczególne osiągnięcia edukacyjne; 

* aktywnie i w pełni angażował się w życie szkoły; 

* uzyskał 100% frekwencję; 
* poczynił znaczące postępy w nauce i zachowaniu. 

3. Tytuł „Uczeń Roku” otrzymuje uczeń, który: posiada co najmniej bardzo dobre wyniki w nauce i 

prezentuje postawę uczniowską godną naśladowania: 

- wyróżnia się szczególnymi osiągnięciami w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 

- pracuje na rzecz środowiska rówieśniczego; 

-podejmuje inicjatywy na rzecz innych; 

- wykazuje szlachetną postawę wobec drugiego człowieka; 

-  wykazuje aktywną działalność szkolną i pozaszkolną, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;  

- dostrzega konieczność niesienia pomocy innym. 

Tytuł „Uczeń Roku” przyznawany jest jednemu uczniowi  na każdym poziomie klas decyzją Rady 

Pedagogicznej (większością głosów). Decyzja Rady jest ostateczna. Uczeń Roku otrzymuje na forum 

nagrodę książkową i dyplom. 

4. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymują uczniowie kończący drugi etap kształcenia, którzy uzyskali: 

a) średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych, dodatkowych oraz religii/etyki 5,0 i wyżej w ciągu 

trzech ostatnich lat; 

b) wzorowe zachowanie; 

c) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na szczeblu pozaszkolnym; 

d) nagrodę za postawę prospołeczną. 

5. Wpis do Złotej Księgi otrzymuje uczeń, który uzyskał Nagrodę Dyrektora Szkoły. 

6. List pochwalny otrzymują rodzice uczniów, którzy w ciągu trzech lat uzyskali średnie ocen 5.0 i wyżej 

oraz wzorowe zachowanie. 

7. Tytuł „Sportowiec Roku” otrzymują uczniowie klas 6, którzy wykazali się zaangażowaniem w życie 

sportowe szkoły, wzięli udział w co najmniej 5 dyscyplinach (dziewczynki 4) objętych SOM i uzyskali 

najwyższą liczbę punktów; otrzymali co najmniej dobrą ocenę zachowania i średnią ocen 4,0. Tytuł ten 

przyznaje się w 2 kategoriach: dziewczęta, chłopcy. Głównym kryterium przyznawania punktów jest udział 

w rozgrywkach Słupskiej Olimpiady Młodzieży (bez imprez towarzyszących) organizowanej przez Słupski 

Szkolny Związek Sportowy na szczeblu miejskim, a po awansie na wyższych szczeblach. W przypadku 

uzyskania równej liczby punktów przez kilku kandydatów bierze się pod uwagę większą ilość udziałów w 

zawodach oraz I, II, III miejsc; ilość startów w zawodach sportowych w ciągu etapu edukacyjnego. 

8. W kl. I-III dyplom otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej jedno z poniższych wymagań: 

a) wyjątkowe osiągnięcia z zakresu poszczególnych edukacji (np. Za szczególne umiejętności 

matematyczne, plastyczne, muzyczne,sportowe, polonistyczne czy inne wyróżniające go na tle zespołu 

klasowego), 
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b) za postępy w nauce i zachowaniu – szczególnie należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków  (dotyczy oddziałów integracyjnych w klasach integracyjnych). 

9. Złota Piątka to nagroda dla uczniów klas I-III, którzy byli nominowani do tytułu "Uczeń Roku" a 

nie zostali laureatami. Zdobywcy "Złotych Piątek" otrzymują nagrody książkowe i dyplomy. 

10. Nagrodę Specjalną otrzymuje uczeń klas I-III, który: godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

osiągając znaczące miejsca w konkursach pozaszkolnych; wykazuje szczególną aktywność w działalności 

szkolnej i pozaszkolnej; wykazał się zaangażowaniem i determinacją w pokonywaniu trudności. 

 

Kary 
1. Uczeń może być ukarany kolejno: 

- upomnieniem wychowawcy wobec klasy; 

- upomnieniem dyrektora wobec klasy; 

- pisemnym zawiadomieniem rodziców o niewłaściwym zachowaniu; 

- okresowym ograniczeniem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych; 

- poniesieniem przez rodziców kosztów naprawy, udowodnionej uczniowi dewastacji; 

- przeniesieniem do innej równoległej klasy po powiadomieniu rodziców (prawnych opiekunów); 

- przeniesieniem decyzją rady pedagogicznej i w porozumieniu między zainteresowanymi dyrektorami do 

innej szkoły, po uprzednim poinformowaniu rodziców( prawnych opiekunów). 

2. Przeniesienie ucznia do innej klasy może nastąpić w następujących przypadkach: 

      - jeśli nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary; 

      - jeśli uczeń notorycznie przeszkadza w prowadzeniu zajęć; 

  - jeśli uczeń dopuścił się wybryków chuligańskich, takich jak: pobicie, kradzież,wyłudzenie pieniędzy lub 

rzeczy itp. 

3. Uczeń może być przeniesiony do innej szkoły, gdy często dopuszcza się następujących przewinień: 

-  umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi; 

-  dopuszcza się kradzieży; 

-  wchodzi w kolizję z prawem; 

-  demoralizuje innych uczniów; 

 permanentnie narusza postanowienia statutu. 

4. Z wnioskiem w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 

może wystąpić do Kuratora Oświaty Dyrektor Szkoły. 

5. Kary określone w pkt. 1 i 2 nakłada Dyrektor Szkoły. 

6. Uczeń ma prawo do odwołania się od nałożonej kary w terminie 7 dni od uzyskania przez rodziców 

informacji o nałożonej karze. 

7. Odwołanie może złożyć uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub grupa uczniów. 

8. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 14 dni od jego otrzymania i podejmuje decyzję 

ewentualnego uchylenia nałożonej kary. 
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XI. Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 

im. Gryfitów w Słupsku. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane sa zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku. 

3. Wewnatrzszkolny System Oceniania (WSO) wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia na Radzie 

Pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 2012 roku. 
 

 


