
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8  

W BIAŁYMSTOKU 

§ 23. STATUTU SZKOŁY 

 

Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne 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 i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę 

podstawę oraz formułowaniu oceny. 

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 oraz obowiązków ucznia określonych w 

statucie. 

4. Celami oceniania wewnątrzszkolnego są ponadto: 

1) poinformowanie ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów o poziomie jego 

osiągnięć edukacyjnych i o jego postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,  

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczenie nauczycielom obiektywnej informacji o efektach ich pracy edukacyjno 

- wychowawczej pomocnej dla doskonalenia tej pracy i dla racjonalizowania 

odpowiednich wymagań stawianych uczniom, 

5) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

6) nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

5. Niezawisłym podmiotem oceniania uczniów jest nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, a w ocenianiu zachowania - wychowawca klasy. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne jest procesem, w którym wyróżnia się: 



1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny 

śródroczne i roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

a) wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2) ocenianie bieżące, polegające na systematycznym ustalaniu ocen cząstkowych 

osiągnięć edukacyjnych ucznia; 

3) ocenianie dla potrzeb klasyfikacji śródrocznej, przeprowadzone na koniec pierwszego 

semestru; 

4) ocenianie dla potrzeb klasyfikacji rocznej. 

7. Klasyfikacyjna ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej. 

Zakres progów średniej ważonej przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej przedstawia 

tabela: 

 

Średnia ważona Ocena  Średnia ważona  Ocena  

1 - 1,59 niedostateczny 3,60 – 4,59  dobry 

1,60 - 2,59 dopuszczający 4,60 – 5,39 bardzo dobry 

2,60 - 3,59 dostateczny 5,40 i powyżej celujący 

 

Średnia ważona wyliczana jest przez aplikację „dziennik elektroniczny” wg. wzoru: 

   ocena cząstkowa 

       waga danej oceny cząstkowej 

 

8.  Klasyfikacyjne oceny śródroczne i roczne, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 

będące miarą osiągnięć edukacyjnych ucznia  ustala się w stopniach według następującej 

jednolitej 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. 

9. Przy ocenianiu bieżącym,  począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, obowiązuje 

następująca skala: 



 Stopień: symbol 

wartość oceny przy 

obliczaniu średniej 

ważonej 

a)  celujący 6 6 

b)  celujący minus 6- 5,75 

c)  bardzo dobry plus 5+ 5,5 

d)  bardzo dobry 5 5 

e)  bardzo dobry minus 5- 4,75 

f)  dobry plus 4+ 4,5 

g)  dobry 4 4 

h)  dobry minus 4- 3,75 

i)  dostateczny plus 3+ 3,5 

j)  dostateczny 3 3 

k)  dostateczny minus 3- 2,75 

l)  dopuszczający plus 2+ 2,5 

m)  dopuszczający 2 2 

n)  dopuszczający minus 2- 1,75 

o)  niedostateczny plus 1+ 1,5 

p)  niedostateczny 1 1 

 

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

edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

11. Ustalone przez nauczyciela klasyfikacyjne oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ostateczne z wyjątkiem § 23g. i 

§ 23h.  

i rocznej oceny niedostatecznej, która może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

12. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz laureaci  

i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę 

klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć, których realizacja zakończyła się w klasie 

programowo niższej, celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 

13. Ocenę zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,  ustala się według 

następującej skali: 

1) zachowanie wzorowe; 



2) zachowanie bardzo dobre; 

3) zachowanie dobre; 

4) zachowanie poprawne; 

5) zachowanie nieodpowiednie. 

6) zachowanie naganne. 

14. Ocena zachowania ustalana jest dla potrzeb klasyfikacji śródrocznej i rocznej. Na bieżąco  

w e - dzienniku, w module Dziennik / zachowanie odnotowuje się punktację zgodnie z §. 

23r. WZO. 

15. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny zachowania są ocenami 

opisowymi. 

16. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

17. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy zgodnie 

z § 23r, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem  

§ 23g. i § 23h. - w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

18. 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 lub indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

19. Warunki i tryb poprawiania ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania określa § 23h. 

 

§ 23a. 

Zasady klasyfikowania uczniów. 

 

1. W szkole podstawowej wprowadza się: 

1) Klasyfikację śródroczną przed zakończeniem zajęć edukacyjnych pierwszego 

semestru (w styczniu, najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych); 

2) klasyfikację roczną przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym 

(w czerwcu, najpóźniej tydzień przed zakończeniem roku szkolnego). 



2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia odpowiednio w skali pierwszego semestru i całego roku szkolnego oraz sprowadza 

się do ustalenia właściwych ocen klasyfikacyjnych. 

3. Ocena klasyfikacyjna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej wszystkich 

 ocen cząstkowych z danego przedmiotu z zastrzeżeniem § 23. ust. 11 i 12.  

Odpowiednio: 

1)  ocena klasyfikacyjna śródroczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej 

wszystkich ocen cząstkowych otrzymanych w ciągu całego semestru z danego 

przedmiotu. 

2) ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen 

cząstkowych uzyskanych z danego przedmiotu w ciągu całego roku szkolnego. 

3) ocena śródroczna i roczna w szczególnych sytuacjach może być podniesiona niż 

wynika to ze średniej ważonej. Jeżeli do uzyskania wyższej oceny śródrocznej i 

rocznej brakuje max 0,03 – w przypadku ocen 2 – 5 i max 0,02 w przypadku oceny 

celującej nauczyciel ma prawo wystawić wyższą ocenę klasyfikacyjną. Decyzję 

podejmuje, indywidualnie analizując sytuację każdego ucznia, jego starania, 

zaangażowanie, wkład pracy,  terminowe zaliczanie obowiązkowych sprawdzianów, 

kartkówek i innych zadań.  

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

5. Uczeń, który opuścił więcej niż połowę zajęć edukacyjnych przewidzianych dla tych 

zajęć w szkolnym planie nauczania może nie być klasyfikowany z tych zajęć jeżeli brak 

jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionych może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

7. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych zgodę na egzamin klasyfikacyjny 

może wyrazić Rada Pedagogiczna, jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

o taką zgodę proszą. 

8. Egzamin klasyfikacyjny zdają również uczniowie, którzy: 

1) realizują indywidualny tok nauczania określony odrębnymi przepisami; 

2) spełniają obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą. 

3) przechodzącego ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej 

do szkoły publicznej  

9. Uczniowi, o którym mowa w ust. 8. pkt. 2 nie ustala się oceny z zachowania. 



10. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i terminach określonych w § 23d. 

11. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 23g. 

12. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub 

dwóch zajęć edukacyjnych, ma prawo zdawać z tych zajęć egzamin poprawkowy.  

13. Tryb i terminy egzaminów poprawkowych określone są w § 23c. 

14. W przypadku stwierdzenia niezgodności rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, oceny z egzaminu 

klasyfikacyjnego lub poprawkowego z przepisami prawa, dotyczącymi trybu jej ustalania, 

uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić, na piśmie, odwołanie do 

dyrektora szkoły zgodnie z §23g. 

15. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inna 

dokumentacja związana z ocenianiem może być udostępniona uczniom i rodzicom 

(opiekunom prawnym) do wglądu w obecności dyrektora lub wicedyrektora w ciągu 

dwóch dni roboczych od ustalenia oceny. 

 

§ 23b. 

Warunki promowania uczniów 

 

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

programowo wyższej. 

2.  W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 

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

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek 

wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców 

ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna 

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

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć 

ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w 

programie nauczania dwóch klas. 



4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej promocję do klasy programowo wyższej 

otrzymuje uczeń, który: 

1) był na koniec roku szkolnego klasyfikowany ze wszystkich zajęć edukacyjnych 

objętych planem nauczania; 

2) uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą od 

oceny niedostatecznej. 

5. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

6. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

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

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej. 

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

7. 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 zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, 

że dane zajęcia są w klasie programowo wyższej. 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych  

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną  

z zachowania. Jeżeli uczeń uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę 

do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

 

§ 23c. 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Egzamin poprawkowy, składa się z części pisemnej i części ustnej. Wyjątkiem są 

egzaminy poprawkowe z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego, które mają przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania określonego egzaminu oraz pytania egzaminacyjne 

ustala właściwa komisja egzaminacyjna. 

3. Komisja egzaminacyjna jest powoływana przez dyrektora szkoły w składzie: 



1) przewodniczący komisji, którym jest dyrektor szkoły lub jego zastępca, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału 

w pracach komisji na własną prośbę lub z innych zasadnych przyczyn. 

5. W uzasadnionych wypadkach w skład komisji egzaminu poprawkowego może być 

powołany nauczyciel zatrudniony w innej szkole. Powołanie takie odbywa się w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który musi 

zawierać: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) skład komisji; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

7. Protokół z egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen. 

8. Ocena, jaką uczeń uzyskał w wyniku egzaminu poprawkowego, jest jego ostateczną 

oceną klasyfikacyjną, z zastrzeżeniem § 23g. 

9. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych.  

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, ale nie później niż do końca września. 

 

§ 23d. 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny z jednego lub kilku zajęć edukacyjnych przeprowadza się 

w sytuacjach określonych w §23a. ust. 6., 7., 8. 



2. Termin lub terminy egzaminów klasyfikacyjnych ustala dyrektor szkoły, uwzględniając 

to z zainteresowanym uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi), z 

zastrzeżeniem, że egzamin klasyfikacyjny roczny powinien odbyć się nie później niż w 

dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

3. Przed egzaminem klasyfikacyjnym określonym w § 23a. ust. 8 lit. b. uczeń powinien 

otrzymać, co najmniej na miesiąc przed terminem egzaminu, pisemnie sformułowany 

zakres zagadnień (tematów) egzaminacyjnych. 

4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i części ustnej. Wyjątkiem 

są egzaminy klasyfikacyjne z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego, które mają przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 23a. ust. 6., 7., 8. lit. a. 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez 

dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 23a. ust. 8. lit. b. przeprowadza 

komisja egzaminacyjna powoływana przez dyrektora szkoły w składzie: 

1) przewodniczący komisji, którym jest dyrektor szkoły lub jego zastępca; 

2) nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

7. Przewodniczący komisji ustala z rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń 

może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który musi 

zawierać: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia 

4) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego.  

10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 



11. Ocena, jaką uczeń uzyskał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest jego ostateczną 

oceną klasyfikacyjną, z zastrzeżeniem § 23a. ust. 11. i 14. 

12. Uczeń, który z uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

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

przez dyrektora szkoły. 

 

§ 23e. 

Procedury oceniania w klasach I - III edukacji wczesnoszkolnej 

 

1. W klasie I, II i III ocenie podlega zachowanie ucznia. Zachowanie ucznia ocenia się w 

następujących obszarach: 

1) kultura osobista,  

2) obowiązkowość, 

3) zaangażowanie, inicjatywa, 

4) poszanowanie własnej i cudzej własności, 

5) wypełnianie poleceń, 

6) utrzymywanie porządku wokół siebie. 

2. W klasie I, II i III ocenie podlegają postępy uczniów w następujących obszarach edukacji:   

1) edukacja polonistyczna; 

2) edukacja językowa (język obcy nowożytny); 

3) edukacja przyrodnicza; 

4) edukacja matematyczna; 

5) edukacja społeczna 

6) edukacja muzyczna, 

7) edukacja plastyczna,  

8) zajęcia komputerowe; 

9) edukacja techniczna; 

10) edukacja ruchowo – zdrowotna, wychowanie fizyczne; 

11) religia/etyka 

3. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w czasie zajęć edukacyjnych. 

Sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań.  

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę: 

1) pisemną –  wyrażoną stopniem, 



2) w zeszytach i kartach pracy może być dowolnym znakiem graficznym lub oceną w 

formie komentarza słownego, 

3) werbalną – ustne wyrażanie zdania akceptacji przez nauczyciela i kolegów podczas 

zajęć. 

5. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu 

przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów 

kształcenia oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Ocena śródroczna i 

roczna osiągnięć ucznia jest w formie opisowej. 

a) ocena śródroczna - ocena ucznia zawierająca wskazówki do dalszej pracy, 

b) ocena roczna – ocena określająca efekty całorocznej pracy ucznia. 

6. Co najmniej raz w semestrze w klasach I, II i III przeprowadzany jest sprawdzian 

zintegrowany, którego wyniki są odnotowywane w formie stopnia w dzienniku 

lekcyjnym.  

7. W dzienniku lekcyjnym oraz przy ocenianiu sprawdzianów nauczyciel posługuje się 

stopniem wyrażonym za pomocą symboli cyfrowych (6, 5, 4, 3, 2), które odpowiadają 

określonemu poziomowi wiadomości i umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych 

edukacji.  

1) sprawdziany pisemne oceniane są według procentowej skali ocen:  

celujący  96% - 100 % 

bardzo dobry  90%- 95% 

dobry   70 % - 89 % 

dostateczny  50 % - 69 % 

dopuszczający  30 % - 49 % 

2) oceniony sprawdzian może zawierać komentarz słowny o tym, co uczeń zrobił 

dobrze, a jakie wiadomości i umiejętności wymagają poprawy i doskonalenia, 

3) na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel powinien 

uzasadnić każdą ocenę, jaką wystawił temu uczniowi, uzasadnienie słowne lub 

pisemne powinno zawierać informacje o tym co uczeń zrobił dobrze i jak powinien 

się dalej uczyć. 

 

8. Dokumentacją oceny są: 

1) Teczki dokonań uczniów (przechowywane przez cały rok szkolny): 

a) sprawdziany, 



b) kartkówki, 

c) niektóre wytwory pracy uczniów, 

d) niektóre prace twórcze, 

e) karty pracy. 

2) Zestaw narzędzi: 

a) test sprawdzający przygotowanie ucznia do nauki w klasie I, 

b) karty charakterystyki ucznia w I półroczu (dla rodziców), 

c) sprawdziany, 

d) kartkówki. 

9. Sposoby informowania rodziców: 

1) spotkania ogólne: 2- 3 w semestrze, 

2) spotkania indywidualne – konsultacje, 

3) e-dziennik, 

4) karta zawierająca ocenę ucznia wraz ze wskazówkami do dalszej pracy- w pierwszym 

półroczu, 

5) w trakcie spotkań z rodzicami wgląd do teczek dokonań uczniów. 

10. Sposoby ewaluacji: 

1) konsultacje z rodzicami w formie rozmów i dyskusji, 

2) obserwacja i analiza dokonań uczniów, 

3) zespół samokształceniowy nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego. 

 

§ 23f. 

Procedury procesu oceniania i klasyfikowania w klasach IV – VIII szkoły podstawowej 

 

1. Wszystkie oceny wystawione uczniom są jawne zarówno dla niego, jak i jego rodziców 

(prawnych opiekunów): 

1) sprawdzone i ocenione pisemne prace sprawdzające (formy długie i krótkie), a także 

protokoły z egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających uczeń i 

jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu.  

2) rodzice (prawni opiekunowie) mogą mieć wgląd w prace sprawdzające swego 

dziecka: 

3) podczas comiesięcznych spotkań indywidualnych – konsultacji; 

4) w innych formach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu. 



5) na miesiąc przed wystawieniem śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

nauczyciel informuje uczniów, a wychowawca powiadamia rodziców (prawnych 

opiekunów) na piśmie o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć 

edukacyjnych tak, aby uczeń miał możliwość poprawy oceny; 

6) o terminach przekazywania informacji pisemnych, powiadamiają rodziców (prawnych 

opiekunów) wychowawcy. 

7) na miesiąc przed wystawieniem śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia o proponowanej dla niego ocenie 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, a wychowawca o proponowanej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. Uczeń może poprawić proponowaną ocenę 

klasyfikacyjną zgodnie z § 23h. 

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

uzasadnić każdą ocenę, jaką wystawił temu uczniowi, a wychowawca ocenę zachowania. 

1) uzasadnienie słowne lub pisemne powinno zawierać informacje, jakie wiadomości i 

umiejętności uczeń opanował dobrze, a jakie wymagają poprawy, doskonalenia. 

3. Jeżeli klasyfikacja śródroczna wskazuje, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwia lub istotnie utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła stworzy uczniowi, w miarę swoich możliwości i po rozpoznaniu celowości 

pomocy, szansę uzupełnienia braków. 

4. Na wniosek nauczyciela poszczególnych zajęć edukacyjnych, wychowawcy, pedagoga 

szkolnego i po jego akceptacji przez Radę Pedagogiczną uczeń może otrzymać pomoc w 

takich formach, jak: 

1) doraźne konsultacje z nauczycielem poszczególnych zajęć edukacyjnych; 

2) praca indywidualna z uczniem w czasie lekcji; 

3) pomoc koleżeńska organizowana przez wychowawców w porozumieniu z 

nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych; 

4) działający w szkole wolontariat. 

5. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i ich 

rodziców/prawnych opiekunów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, związanych z mającym być realizowanym programem 

nauczania; 

2) sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 



3) kryteriach oceniania tych osiągnięć; 

4) zasadach klasyfikacji i promocji; 

5) 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 uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

6. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować wymagania edukacyjne, dostosowując 

je do potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia. W szczególności 

nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, u 

których poradnia psychologiczno - pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna 

stwierdziła pisemnie specyficzną trudność uczenia się i określony deficyt rozwojowy. 

7. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego 

intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego. 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki - jeżeli nie są 

one zajęciami kierunkowymi - należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia 

w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury 

fizycznej. 

10. W przypadku gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie 

do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel 

prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo – lekcyjnej, śródroczną i 

roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia formie klasowo – lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela 

prowadzącego zajęcia w formie do wyboru  przez ucznia. 

11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.  

12. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej pisze się „zwolniony”. 



13. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego  

na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka 

obcego nowożytnego.   

14. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

15. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

 

§ 23g. 

Procedura postępowania w przypadku niezgodności z przepisami prawa trybu ustalenia 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgłosić na piśmie 

do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

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

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny: 

1) dyrektor szkoły powołuje komisję. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły (lub 

jego zastępca)- jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji, w takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne; 

2) komisja przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 



3) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, 

wyznaczonym przez dyrektora. 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicami. 

4. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

4) imię i nazwisko ucznia 

5) zadania sprawdzające 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

5. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 4. dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego. 

6. W przypadku stwierdzenia, niezgodności z przepisami prawa trybu ustalenia rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

1) dyrektor szkoły powołuje komisję. W skład komisji wchodzą: dyrektor (lub jego 

zastępca) – jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez 

dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, 

przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców; 

2) komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń - w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

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

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące  

w skład komisji. 

9. Protokół zawiera szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 

2) termin posiedzenia komisji 

3) imię i nazwisko ucznia 



4) wynik głosowania 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

10. Protokoły, o których mowa w ust. 4. i 9. stanowią załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Ust. 1 - 5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

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

zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 23h. 

Warunki i tryb poprawiania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania 

 

1. Na miesiąc przed wystawieniem śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych i zachowania nauczyciel informuje ucznia, a wychowawca rodziców 

(prawnych opiekunów) o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych. 

2. Nauczyciel na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) podaje zakres 

materiału, jaki uczeń powinien uzupełnić, w celu poprawy niezadowalającej go 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

3. Uczeń poprawia ocenę w formie zaproponowanej przez nauczyciela danych zajęć 

edukacyjnych. 

4. Ostatecznym trybem poprawy oceny klasyfikacyjnej rocznej jest egzamin sprawdzający, 

który uczeń może pisać, co najwyżej z dwóch przedmiotów, zgodnie z § 23i. 

5. Prawo przystąpienia do egzaminu sprawdzającego otrzymuje uczeń, który przynajmniej 5 

razy uczestniczył w konsultacjach z danego przedmiotu. 

6. W wyniku egzaminu sprawdzającego uczeń może otrzymać roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych o jeden stopień wyższą od oceny przewidywanej. 

7. Po otrzymaniu informacji o proponowanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, 

uczeń w ciągu dwóch dni może złożyć do dyrektora, pisemną deklarację jej poprawy, pod 

warunkiem, że przynajmniej przez miesiąc będzie podejmował działania zmierzające do 

poprawy tej oceny.  

8. Zespół Wychowawczy Szkoły, po konsultacji z dyrektorem przydziela uczniowi zadania 

do realizacji – spisuje kontrakt i monitoruje ich realizację. 

9. Informacja o zawarciu z uczniem kontraktu zostaje zapisania w  e –dzienniku w module 

Dziennik / widok dziennika / notatki - uwagi o uczniach. Wszelkie działania 

podejmowane przez ucznia są tam również odnotowywane. 



10. Najpóźniej na dzień przed roczną radą klasyfikacyjną, Zespół Wychowawczy Szkoły 

ocenia stopień wywiązania się ucznia z kontraktu, poprzez analizę wykonanych zadań. 

11. Zespół Wychowawczy Szkoły decyduje o podwyższeniu lub pozostawieniu oceny  

z zachowania. Decyzja zespołu jest ostateczna. 

12.  Uczeń może poprawić roczną ocenę z zachowania o jeden stopień w stosunku do 

proponowanej  

z zastrzeżeniem ust. 14. 

13. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał naganną lub nieodpowiednią 

ocenę ze sprawowania może w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskać ocenę maksymalnie 

o dwa stopnie wyższą. 

 

§ 23i. 

Egzamin sprawdzający 

 

1. Proponowaną przez nauczyciela roczną ocenę klasyfikacyjną uczeń ma prawo poprawiać 

w drodze egzaminu sprawdzającego, zgodnie z § 23h ust. 5., 6. 

2. Egzamin sprawdzający jest ostatecznym sposobem poprawiania przez ucznia oceny 

klasyfikacyjnej rocznej. 

3. Uczeń ma prawo zdawać egzamin sprawdzający, tylko z dwóch przedmiotów  

przed klasyfikacją roczną. 

4. Tryb przystępowania do egzaminu sprawdzającego: 

1) najpóźniej na trzy dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną uczeń powinien złożyć 

podanie do dyrektora szkoły z prośbą o egzamin sprawdzający. Podanie powinno 

zawierać proponowaną ocenę klasyfikacyjną i ocenę, na którą uczeń chce zdawać 

egzamin z danego przedmiotu; 

2) egzamin sprawdzający uczeń zdaje przed komisją składającą się z dyrektora szkoły 

lub wicedyrektora jako przewodniczącego komisji, nauczyciela prowadzącego dane 

zajęcia edukacyjne i wychowawcy klasy. Jeżeli nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

jest jednocześnie wychowawcą, to drugim członkiem komisji jest inny nauczyciel 

prowadzący te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

3) termin egzaminu sprawdzającego zostaje ustalony przez dyrektora szkoły, najpóźniej 

na dzień przed roczną radą klasyfikacyjną ; 

4) egzamin sprawdzający ma formę pisemną i ustną (z wyjątkiem informatyki, plastyki, 

muzyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim 



formę zadania praktycznego). Uczeń losuje jeden z przygotowanych zestawów zadań. 

Zestawy zawierają zadania dostosowane do poziomu wymagań edukacyjnych na 

ocenę, na jaką uczeń zdaje egzamin. Część pisemna trwa 60 minut, po części 

pisemnej uczeń przystępuje do części ustnej egzaminu. Ocena z egzaminu uwzględnia 

wyniki obu jego części; 

5) uczeń poprawia ocenę, jeżeli uzyskał 90% punktacji przewidzianej dla każdej 

 z części egzaminu. 

6) w wyniku egzaminu sprawdzającego uczeń nie może otrzymać oceny niższej  

niż przewidywana § 23f. ust. 1. lit. e.        

7) z egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, do którego dołącza się pracę 

ucznia. 

 

§ 23j. 

Praca z uczniem słabym 

Procedury uzyskiwania pozytywnych ocen 

 

1. Indywidualizacja procesu nauczania: 

1) zwracanie uwagi na stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, docenianie wkładu 

pracy, wysiłku i zaangażowania (pochwała ustna, plusy za aktywność), 

2) różnicowanie poziomu trudności zadań domowych, 

3) informowanie na pracach klasowych lub testach o zadaniach na ocenę dopuszczającą 

(np.: oznaczanie zadań gwiazdką lub zapis inną czcionką), 

4) powtarzanie słabo opanowanych partii materiału na konsultacjach lub zajęciach 

wyrównawczych, 

5) zmobilizowanie ucznia do udziału w zajęciach wyrównawczych lub konsultacjach 

(przynajmniej raz w miesiącu), 

6) przygotowywanie przez uczniów dodatkowych prac, np.: referatów, prezentacji na 

podstawie podręcznika i ćwiczeń. 

2. Procedury uzyskiwania oceny dopuszczającej z zajęć edukacyjnych: 

1) uczeń może uzyskać ocenę dopuszczającą z przedmiotu w wyniku zaliczenia 

sprawdzianów i kartkówek na ocenę pozytywną oraz systematycznego prowadzenia 

zeszytu przedmiotowego (ćwiczeń) i odrabiania prac domowych w miarę swoich 

możliwości, 



2) uczeń może uzyskać ocenę dopuszczającą z przedmiotu systematycznie uczestnicząc 

w zajęciach wyrównawczych lub konsultacjach przedmiotowych (przynajmniej raz w 

miesiącu) oraz prowadząc zeszyt przedmiotowy (ćwiczenia) i odrabiając prace 

domowe w miarę swoich możliwości, 

a) uczeń pracuje na konsultacjach metodą małych kroków, na konkretnym materiale 

(np.: w formie karty pracy), przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania. Tak 

przygotowane niewielkie partie materiału zalicza na konsultacjach; 

b) uczeń zalicza materiał zgodnie z harmonogramem ustalonym przez nauczyciela 

przedmiotu; 

3. Nauczyciel dokumentuje pracę z uczniem słabym (zeszyt obecności na konsultacjach, 

pisemne prace). 

 

§ 23k. 

Kryteria oceniania uczniów z dostosowaniem (obniżenie) wymagań programowych. 

 

1. Nauczyciel dostosowuje wymagania programowe do możliwości poznawczych ucznia. 

2. Oceniając ucznia nauczyciel bierze pod uwagę: jego starania w wywiązywaniu się 

z obowiązku szkolnego, indywidualne możliwości, systematyczne uczestnictwo  

w zajęciach, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, odrabianie prac domowych 

(niezależnie od jakości tej pracy); 

1) nauczyciel ocenia pozytywnie każdą inicjatywę przedmiotową ucznia, nawet 

najdrobniejszy sukces.  

 

§ 23 l. 

Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów 

 

1. Bieżące formy oceniania ucznia: 

1) pisemne prace klasowe; 

2) kartkówki; 

3) odpowiedzi ustne; 

4) zadania praktyczne (dotyczy: techniki, plastyki, muzyki, informatyki, wychowania 

fizycznego); 

5) prace domowe (pisemne i ustne); 

6) aktywność na zajęciach lekcyjnych, praca w grupie, dyskusja; 



7) uczestnictwo w kołach zainteresowań, w konkursach przedmiotowych; 

8) prezentacje, referaty. 

2. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z 

poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności i wag: 

 

Współczynnik ważności 

oceny (W) 
Ocena uzyskana za: 

 

Grupa I 

 

3 

− sprawdziany (z całego działu lub półrocza), testy 

− prace stylistyczne pisane na lekcji 

− sukcesy w konkursach 

− praca wytwórcza (technika, plastyka) 

 

Grupa II 

 

2 

− kartkówki 

− dyktanda 

− notatka twórcza 

− odpowiedzi ustne 

− prace długoterminowe (projekty, wypracowania, zestawy 

zadań, karty pracy) 

− prace wynikające z indywidualnych zainteresowań ucznia 

(prace dodatkowe z inicjatywy ucznia lub nauczyciela) 

 

Grupa III 

 

1 

− sprawdziany diagnozujące (język polski, matematyka, język 

angielski) 

− sprawdziany wewnętrzne 

− aktywność na lekcji 

− prace domowe, ćwiczenia 

− kartkówki z ostatniej lekcji (wejściówki) 

− praca w grupie 

− oceny niedostateczne za nieprzygotowania do lekcji 

 

1) Wagi ocen z obszarów działalności ucznia innych niż wymienione powyżej, są określone 

w Przedmiotowych Zasadach Oceniania poszczególnych przedmiotów. 

2) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki - jeżeli nie są 

one zajęciami kierunkowymi – brany jest pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  



3) Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej z wychowania fizycznego nauczyciel bierze 

pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej 

kolejności i wag: 

 

Współczynnik ważności 

oceny (W) 
Ocena uzyskana za: 

 

Grupa I 

 

3 

− systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

− aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez 

szkołę na rzecz kultury fizycznej 

− aktywność (zaangażowanie ucznia w czasie lekcji) 

− przygotowanie do zajęć (obowiązkowy strój sportowy) 

− udział w zawodach sportowych 

 

Grupa II 

 

2 

− wiadomości (zasady gier zespołowych) 

− prowadzenie rozgrzewki 

− sprawdziany umiejętności (gry zespołowe, gimnastyka) 

 

Grupa III 

 

1 

− sprawdziany sprawnościowe (lekkoatletyka) 

− oceny niedostateczne za nieprzygotowania do lekcji (brak 

stroju sportowego) 

 

3. Sprawdziany pisemne (formy długie i krótkie) oraz testy oceniane są według ustalonej dla 

wszystkich zajęć edukacyjnych procentowej skali ocen:  

celujący  96% - 100% 

bardzo dobry  90% - 95% 

dobry   70 % - 89% 

dostateczny  50 % - 69% 

dopuszczający  30 % - 49% 

niedostateczny  0 % -   29% 

1) uczniowi, który nie pisał sprawdzianu, kartkówki, nie wykonał innych prac na ocenę 

nauczyciel wpisuje „bz” (brak zadania). Po wywiązaniu się z zadania w miejsce 

symbolu „bz” uczeń otrzymuje  ocenę. Jeżeli uczeń w ciągu dwóch tygodni nie napisze 

sprawdzianu, kartkówki, nie wykona obowiązkowych prac otrzymuje w miejsce “bz” 

ocenę niedostateczną. W uzasadnionych przypadkach termin zaliczenia prac może być 

wydłużony. 



 

4. Zasady obowiązujące przy poprawie ocen ze sprawdzianów (formy długie i krótkie): 

1 )uczeń ma prawo poprawić wszystkie prace kontrolne oraz wybrane przez nauczyciela 

kartkówki, 

2) jeżeli ocena otrzymana z poprawy sprawdzianu jest wyższa niż niedostateczny, ale 

obniża średnią ważoną śródroczną lub roczną nauczyciel nie wpisuje oceny do e – 

dziennika. 

3) uczeń ma prawo tylko raz poprawiać pracę sprawdzającą w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. z pkt 1 ust. 4, (dopasować punktację) w e-dzienniku wstawia symbol 

„p” (poprawiał).  

4) Symbole: “bz”, “np”, “p” nie wpływają na średnią ważoną. 

5) Uczeń, który nie przestrzega zasad pisania sprawdzianu, np. ściąga, nie ma prawa do 

pisania jego poprawy.  

5.Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

1) sprawdziany pisemne (formy długie i krótkie): 

a) praca klasowa – dłuższa forma sprawdzianu wiedzy i umiejętności obejmująca 

konkretny dział lub dwa działy tematyczne; 

− zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisana w dzienniku 

lekcyjnym; 

− dopuszcza się 3 sprawdziany w ciągu jednego tygodnia w klasach VII – VIII  

i 2 sprawdziany w ciągu jednego tygodnia w klasach IV – VI, lecz nie w 

jednym dniu; 

− pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa; 

− podczas lekcji powtórzeniowej nauczyciel ma obowiązek podania uczniom 

zakres materiału objętego sprawdzianem i zapoznanie z kryteriami wymagań 

na poszczególne stopnie szkolne; 

− prace klasowe sprawdzane są przez nauczyciela w ciągu 14 dni, wyjątek 

stanowią prace z języka polskiego – 20 dni; 

− uczniowie pod kierunkiem nauczyciela poprawiają prace klasowe; 

− prac klasowych nie przeprowadza się bezpośrednio po przerwach 

świątecznych i feriach (uczniowie mają prawo do dwóch dni na wdrożenie się 

do nauki). 

b) kartkówka – krótka forma sprawdzania wiedzy (do 15 min); 



− nie muszą być zapowiadane; 

− obejmują treści materiału maksymalnie z 3 ostatnich lekcji lub 3 ostatnich 

tematów; 

− muszą być sprawdzone w ciągu 10 dni; 

− kartkówek nie przeprowadza się bezpośrednio po przerwach świątecznych i 

feriach (uczniowie mają prawo do dwóch dni na wdrożenie się do nauki) 

c) sprawdziany wewnętrzne (badanie wyników nauczania) - sprawdzian wiedzy 

 i umiejętności z danego przedmiotu lub bloku przedmiotów. 

Przyjmuje się zasadę, że: 

− wychowawca informuje uczniów i rodziców we wrześniu o terminie 

sprawdzianów wewnętrznych śródrocznych, a w marcu o terminie 

sprawdzianów wewnętrznych rocznych.  

2) odpowiedzi ustne – ustna forma sprawdzania wiedzy dotycząca maksymalnie 

3 ostatnich lekcji lub 3 ostatnich tematów. 

3) kontrola prac domowych: 

a) nauczyciel sprawdza prace domowe przynajmniej raz w semestrze; 

b) praca domowa podlega ocenie od momentu jej zadania do końca semestru  

4) obserwacja aktywności ucznia na zajęciach lekcyjnych. 

a) nauczyciel dokonuje oceny aktywności ucznia bezpośrednio po jednostce 

lekcyjnej bądź po cyklu zajęć; 

b) ocenę aktywności nauczyciel wyraża stopniem lub plusem (przyjmuje się, że za 6 

zdobytych plusów uczeń otrzymuje stopień celujący; na języku polskim, wiedzy o 

społeczeństwie i matematyce obowiązują odrębne kryteria zawarte w 

przedmiotowych systemach oceniania); 

c) uczeń ma prawo otrzymać pozytywny stopień za zaproponowaną 

i wykonaną przez siebie dodatkową pracę mającą związek z procesem 

dydaktycznym. 

5. Ocenianie dla potrzeb klasyfikacji śródrocznej i rocznej. 

1) ocena śródroczna i roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej stopni 

cząstkowych, których ilość stanowi podwojenie tygodniowej liczby godzin danego 

przedmiotu (jednak nie mniej niż trzech); 

2) uwzględnia się dwukrotny, zgłoszony przed lekcją, brak przygotowania do zajęć 

edukacyjnych (w tym brak pracy domowej, podręcznika, zeszytu, przyborów 



szkolnych) w semestrze. Zwalnia to ucznia z pisania kartkówki niezapowiedzianej 

bądź odpowiedzi ustnej. 

3) uwzględnia się jednokrotny, zgłoszony przed lekcją brak przygotowania do zajęć 

edukacyjnych w semestrze (zwalnia to ucznia z pisania niezapowiedzianej kartkówki 

 i odpowiedzi ustnej), w przypadku gdy zajęcia, zgodnie z ramowym planem 

nauczania, odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo.  

4) uwzględnia się dwukrotne w ciągu semestru nieprzygotowanie ucznia do zajęć 

wychowania fizycznego – brak stroju. Uczeń nie posiadający stroju uczestniczy w 

zajęciach. 

5) dopuszcza się czterokrotne w ciągu semestru zwolnienie ucznia z ćwiczeń na 

podstawie pisemnego usprawiedliwienia rodziców. Każde kolejne zwolnienie 

wymaga zaświadczenia lekarza. W przypadku niedopełnienia procedury obniża się 

ocenę z wychowania fizycznego. 

 

§ 23m. 

Dokumentowanie procesu nauczania 

 

1. Przechowywanie prac pisemnych. 

1) prace klasowe nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego; 

2) kartkówki nauczyciel przechowuje do końca semestru; 

2. Prace pisemne dokumentują osiągnięcia ucznia i muszą być przechowywane  

z odpowiednim zabezpieczeniem, w szafkach zamykanych na klucz.  

3. Stopnie uzyskiwane przez uczniów wpisywane są do dziennika lekcyjnego (e-dziennika) 

w dniu wystawienia bądź na następnej lekcji. 

 

§ 23n. 

Formy i możliwości poprawy oceny 

 

1. Na początku roku szkolnego (II połowa września) ustalany jest terminarz konsultacji 

nauczycielskich z każdego przedmiotu nauczania: 

1) konsultacje odbywają raz w tygodniu; 

2) konsultacje służą uczniom, którzy mają trudności z opanowaniem bieżącego materiału 

bądź chcą poprawić prace klasowe, sprawdziany i testy. 



3) w ramach konsultacji nauczyciele plastyki, muzyki, techniki, i wychowania 

fizycznego organizują inne zajęcia umożliwiające uczniom doskonalenie umiejętności 

z zakresu tych przedmiotów. 

2. Stopnie ze sprawdzianów, testów, prac klasowych, kartkówek uczeń może poprawiać 

podczas konsultacji przedmiotowych w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

3. Uczeń, który z przyczyn losowych (np. długotrwała choroba) nie pisał sprawdzianu, 

zalicza go w terminie dogodnym dla siebie i uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu. 

4. Uczeń z nieusprawiedliwioną na sprawdzianie nieobecnością pisze go obowiązkowo 

w tygodniowym terminie poprawkowym. 

5. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu w pierwszym lub dodatkowym wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie, pisze zaległą pracę  na lekcji bez wcześniejszego zapowiadania.  

6. Negatywne oceny bieżące uczeń poprawia w toku kolejnych zajęć edukacyjnych w 

formie ustalonej przez nauczyciela. 

 

§ 23o. 

Sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce oraz 

indywidualnych i zbiorowych osiągnięciach w procesie edukacyjnym 

 

1. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany na początku każdego roku szkolnego 

poinformować uczniów o stawianych w danym roku szkolnym wymaganiach 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania i stosowanych 

zasadach oceniania, sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, o warunkach i trybie 

podwyższania ocen. 

2. Wychowawca klasy na zebraniu rodziców, zorganizowanym w pierwszym miesiącu 

nauki informuje rodziców (prawnych opiekunów): 

1) o zasadach oceniania, klasyfikacji i promowania zawartych w statucie szkoły, 

2) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach  

i trybie podwyższenia rocznej oceny zachowania, 

3. Nauczyciel informuje na bieżąco uczniów o stawianych stopniach oraz na prośbę ucznia 

przekazuje informacje o tym co uczeń zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. 

4. Informacje o szczególnych osiągnięciach indywidualnych lub zbiorowych przekazywane 

będą uczniom na apelach i uroczystościach szkolnych oraz omawiane przez wychowawcę 

na godzinach wychowawczych. 



5. Informacje o szczególnych osiągnięciach indywidualnych lub zbiorowych przekazywane 

są rodzicom na uroczystościach szkolnych i zebraniach z rodzicami. 

6. Rodzice, korzystając z e-dziennika, na bieżąco uzyskują informacje o postępach w nauce  

i zachowaniu ucznia w szkole. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do systematycznego zasięgania informacji 

u wychowawcy klasy (nauczyciela przedmiotu) na temat postępów w nauce dziecka. 

 

§ 23p. 

Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami celem poprawy niezadowalających 

wyników nauczania 

 

1. Zebranie z rodzicami powinno być potwierdzone zapisem w e – dzienniku i dokumentacji 

wychowawcy. Otrzymanie informacji rodzic (opiekun prawny) potwierdza podpisem na 

liście obecności. 

2. Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcą i nauczycielami, organizowane w 

ostatnim tygodniu miesiąca, w celu otrzymania informacji o funkcjonowaniu ucznia w 

szkole oraz jakie wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów uczeń 

opanował dobrze, a jakie wymagają poprawy i doskonalenia. 

3. Dyżury nauczycielskie umożliwiające uczniom mającym problemy z nauką skorzystanie 

z konsultacji indywidualnych w obrębie przedmiotu wg harmonogramu dyżurów. 

4. Informacja o stopniach udzielana przez nauczyciela uczniowi (rodzicowi) powinna 

zawierać wskazówki do dalszej pracy. 

 

 

§ 23r. 

Zasady oceniania zachowania 

 

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy i środowiska, postawach wobec 

kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 



4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

6) godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

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

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4. W szkole przyjmuje się punktowy system oceniania zachowania. 

1) oceną wyjściową jest ocena dobra. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje 

110pkt.; 

2)  jeśli uczeń, podejmując różnorodne działania (wyszczególnione w rubryce punkty 

dodatnie), powiększy pulę wyjściową, otrzymuje ocenę bardzo dobrą lub wzorową; 

3) jeśli nieodpowiednimi zachowaniami (rubryka punkty ujemne), uczeń obniży pulę 

wyjściową, otrzymuje ocenę poprawną, nieodpowiednią lub naganną. 

5. Kryteria oceniania zachowania: 

1) ocena wzorowa – 220 pkt i powyżej; 

2) ocena bardzo dobra – 170 pkt. – 219 pkt. 

3) ocena dobra – 110 pkt – 169 pkt; 

4) ocena poprawna – 40 pkt – 109 pkt; 

5) ocena nieodpowiednia 1 pkt. – 39 pkt.; 

6) ocena naganna – poniżej 0 pkt. 

Punktacja oceniania zachowania 

PUNKTY DODATNIE  

 

 

I.  WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH 

 

brak uwag za nieodpowiednie zachowanie 30 pkt./semestr 

frekwencja: 

1)uczeń obecny na wszystkich zajęciach (100% frekwencji 

w semestrze) 

2)uczeń ma usprawiedliwione wszystkie godziny i nie więcej 

niż 2 spóźnienia (dopuszcza się usprawiedliwianie spóźnień) 

 

1) 30 pkt./semestr 

r 

2) 20 pkt./semestr 

 

godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz (dotyczy działań 

prowadzonych przez szkołę pod nadzorem nauczycieli po 

lekcjach lub w dni wolne od nauki)  

od 1 do 30 pkt. 

/każdorazowo/ 

 



godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz (w trakcie zajęć 

lekcyjnych – wycieczki, kino, teatr) 

od 1 do 15 pkt. 

/każdorazowo/ 

wysiłek włożony przez ucznia w poprawę zachowania 

(punkty przyznaje wychowawca raz w semestrze) 

od 1 do 20 pkt. 

/semestr 

 

II.  DĄŻENIA DO SAMOROZWOJU I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI 1) 

 

systematyczny udział i rzetelna praca na dodatkowych 

zajęciach kołach zainteresowań, konsultacjach 

przedmiotowych, zajęciach wyrównawczych (punkty 

przyznaje nauczyciel prowadzący zajęcia) 

 

od 10 do 30 pkt. 

/semestr 

 

wysokie czytelnictwo spoza kanonu lektur szkolnych:  

- 10 książek w semestrze 

- powyżej 10 książek  

 

20 pkt./semestr 

30 pkt./semestr 

kreatywność i zaangażowanie ucznia w realizację zadań na 

godzinie wychowawczej 

od 1 do 10 pkt. 

/każdorazowo/ 

pomoc w nauce potwierdzona przez nauczyciela lub rodzica od 1 do 10 pkt. 

/każdorazowo/ 

aktywny udział w akcjach organizowanych przez 

Wolontariat, Caritas, SU oraz innych akcjach 

organizowanych na terenie szkoły. 

od 1 do 20 pkt. 

/każdorazowo/ 

 

aktywna praca na rzecz samorządu szkolnego od 1 do 15 pkt. 

/każdorazowo/ 

funkcje społeczne sprawowane przez ucznia od 1 do 20 pkt. 

/semestr 

udział w przygotowaniu uroczystości (próby i występy) od 10 do 30 pkt. 

inne działania podejmowane przez ucznia na rzecz szkoły 

lub klasy  

od 1 do 20 pkt. 

/każdorazowo/ 

przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji i nietolerancji 

(np.: poprzez udzielenie pomocy w trudnych sytuacjach) 

od 5 do 30 pkt. 

/każdorazowo/ 

kultura osobista, kultura słowa (uczeń stosuje zasady 

kulturalnego zachowania się i  nigdy, w żadnej sytuacji nie 

używa wulgaryzmów)  

punkty przyznaje wychowawca z całym zespołem klasowym 

50 pkt./semestr 

Działania pozaszkolne związane z rozwijaniem pasji, hobby 

(kluby sportowe, szkoła muzyczna, koła plastyczne lub 

muzyczne). 

1) udział w zajęciach pozaszkolnych 

 

2) działania pozaszkolne poparte sukcesami 

 

 

 

 

1) od 10 do 20 pkt./ 

semestr 

2) od 30 do 40 pkt./ 

semestr 

III.   FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW 

1.Udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych: 2)
 

szkolny etap  5 pkt 

laureat szczebla szkolnego  10 pkt  

na szczeblu rejonowym (miasto);  20 pkt 

na szczeblu wojewódzkim; 30 pkt 

laureat szczebla wojewódzkiego. 50 pkt 

2.    Udział w olimpiadach (Kangur, Olimpus i inne) 3)
 

udział; 5 pkt  

wynik bardzo dobry   30 pkt 

laureat 50 pkt 



wyróżnienie 20 pkt 

3.    Udział w zawodach sportowych2): 

udział w rozgrywkach szkolnych 5 pkt 

na szczeblu miejskim 10 pkt 

zajęcie miejsca punktowanego na szczeblu miejskim 20 pkt 

finał wojewódzki 30 pkt 

punktowane miejsce w finale wojewódzkim  50 pkt 

4.    Udział w konkursach szkolnych  i  rywalizacji międzyklasowej4) 

udział w szkolnych konkursach : 

-    I miejsce  

-    II miejsce  

-    III miejsce  

-    wyróżnienie 

5 pkt 

25 pkt 

20 pkt 

15 pkt 

10 pkt 

 

 

PUNKTY UJEMNE5) 

 

I.  STOSUNEK UCZNIA DO UCZNIA: 

ubliżanie, zaczepianie słowne lub fizyczne; od -10 do -5 pkt. 

/każdorazowo/ 

 

wywołanie i uczestnictwo w bójce  

 

znęcanie się - maksymalna ilość punktów 

od -50 do -5 pkt. 

/każdorazowo/ 

50 pkt./ każdorazowo 

wulgarne słownictwo, gesty, zwroty -10 pkt./ każdorazowo 

niszczenie rzeczy innych uczniów; od -20 do -5 pkt. 

/każdorazowo/ 

kradzieże i wyłudzanie. -50 pkt./ każdorazowo 

niewłaściwa postawa w stosunku do rówieśnika (brak 

szacunku, tolerancji,  dyskryminacja innych) 

od -20 do -5 pkt. 

/każdorazowo/ 

współudział, zatajenie informacji o sprawcach zajścia: 

- podżeganie do niewłaściwych zachowań 

- bierny udział w zajściu 

- czynny udział w zajściu 

- zatajenie informacji  

 

-20 pkt.  

-10 pkt.  

-20 pkt.  

-10 pkt. 

Cyberprzemoc- przemoc rówieśnicza z wykorzystaniem  

Internetu 

-Upublicznianie wizerunku (nazwiska, ksywki, zdjęcia) bez 

wiedzy lub wbrew woli ich właściciela. Groźby, wyzwiska, 

ośmieszanie, hejty - Jednorazowe działanie 

-Użycie wizerunku osoby w celu jej ośmieszania, 

upokorzenia, wypowiadanie pod adresem pokrzywdzonego 

znieważających go wulgaryzmów, rozpowszechnione w sieci 

szkodliwych dla ofiary treści (zdjęć i filmów, komentarzy ) 

do większej ilości adresatów –  

 

-Powtarzające się, rozciągnięte w czasie nękanie. 

Niepokojenie jakiejś osoby w celu dokuczenia jej.  

 

-20 pkt 

 

 

           -30 pkt. 

 

           -50 pkt. 

Naruszenie godności osobistej związanej z płcią- 

prześladowanie ze względu na podejrzenie odmiennej  

orientacji seksualnej, naruszanie nietykalności cielesnej na 

tle seksualnym, przekraczanie granic intymności na terenie 

 

od -50 do -5 pkt. 

/każdorazowo/ 

 



szkoły przez uczniów.  

II.  STOSUNEK UCZNIA DO PRACOWNIKÓW SZKOŁY I OSÓB 

DOROSŁYCH: 

brak szacunku wobec dorosłych, wulgarne słownictwo, 

gesty, zwroty , arogancja, ostentacja, obraźliwe słownictwo 

w odzywaniu się do pracowników i osób dorosłych szkoły  

od -50 do -10 pkt. 

/każdorazowo/ 

niewykonanie polecenia; od -10 do -5 pkt. 

/każdorazowo/ 

celowe wprowadzanie nauczycieli lub innych pracowników 

szkoły w błąd 

od -20 do -5 pkt. 

/każdorazowo/ 

szkalowanie dobrego imienia szkoły, pracowników (dotyczy 

sytuacji, w których szkoła lub pracownicy są narażeni na 

utratę dobrego wizerunku) (punkty ujemne ustala Zespół 

Wychowawczy Szkoły) 

do -100 pkt./ 

każdorazowo 

III.  STOSUNEK UCZNIA DO MIENIA, OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I 

REGULAMINÓW 

stworzenie sytuacji zagrażającej zdrowiu, życiu ludzi lub 

zwierząt (punkty ujemne ustala Zespół Wychowawczy 

Szkoły) 

do - 200 pkt./ 

każdorazowo 

niszczenie mienia szkoły (zależy od wielkości szkody); 
(w przypadku naprawienia szkody i poniesienia kosztów naprawy punkty 

nie są przyznawane-sprawy problematyczne rozstrzyga Zespół 

Wychowawczy) 

od -100 do -5 pkt. 

/każdorazowo/ 

 

 

zaśmiecanie otoczenia; od -10 do -5 pkt. 

/każdorazowo/ 

spóźnianie się na lekcje; -1 pkt./za każde 

opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia - 1 godz.; -5 pkt./każdorazowo 

zorganizowana ucieczka grupy (trzech uczniów i więcej) lub 

klasy – 1 godz.: 

-10 pkt./każdorazowo 

brak zmiany obuwia lub brudne obuwie zmienione; -5pkt/każdorazowo 

  

 przeszkadzanie w prowadzeniu  lekcji; 

 

-5 pkt. - jedna uwaga 

 

10 i więcej uwag w 

semestrze ocena ze 

sprawowania 

obniżona  

o jeden stopień 

uniemożliwianie prowadzenia lekcji (uczeń usunięty z zajęć 

– zgodnie z procedurą) 

-20 pkt./każdorazowo 

niewykonanie zobowiązań (uczeń nie wywiązuje się z 

podjętych  przez siebie zadań) 

od -10 do -5 pkt. 

/każdorazowo/ 

niegodne reprezentowanie szkoły na zewnątrz od-30 do -5 pkt. 

/każdorazowo/ 

przebywanie na korytarzu szkolnym w czasie trwania lekcji 

bez uzasadnionego powodu 

od -10 do -5 pkt. 

/każdorazowo/ 

złamanie zakazu bądź nakazu wprowadzonego 

regulaminem lub zarządzeniem dyrektora szkoły (np. 

opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć, lekcji i przerw); 

od -20 do -5 pkt. 

/każdorazowo/ 

palenie papierosów; -40 pkt./każdorazowo 

picie alkoholu i zażywanie środków odurzających; -100  pkt. 

/każdorazowo 
 

przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów od -50 do - 10 



(noże, scyzoryki itp.) pkt./każdorazowo 

malowanie paznokci, makijaż, nieestetyczny ubiór, 

noszenie czapki, kaptura na terenie szkoły, 

od -10 do -5 pkt. 

/każdorazowo/ 

malowanie włosów od -30 do -5 pkt. 

/każdorazowo/ 

korzystanie z telefonu komórkowego lub innych urządzeń 

elektronicznych w budynku szkoły (telefon zostaje 

zarekwirowany i zwrócony rodzicom lub prawnym 

opiekunom); 

od -5 do -20 pkt. 

/każdorazowo/ 

odmowa oddania telefonu komórkowego nauczycielowi -50 pkt./każdorazowo 
 

Inne formy niewłaściwego zachowania się w szkole i poza 

nią  

od -20 do -5 pkt. 

/każdorazowo/ 

 

Przypisy do tabeli: 

1. Punkty wpisuje nauczyciel organizujący imprezę, prowadzący zajęcia dodatkowe.  

2. Nie sumujemy punktów za udział w olimpiadach, konkursach, zawodach, 

z wyjątkiem, gdy uczeń brał udział w olimpiadzie przedmiotowej szczebla 

wojewódzkiego i został jej laureatem lub zajął miejsce punktowane w zawodach 

sportowych. 

3. Za udział w olimpiadzie matematycznej „Kangur” punkty są sumowane. 

4. Punkty za udział w konkursach szkolnych i rywalizacji międzyklasowej nie sumują się. 

5. W uzasadnionych przypadkach, np.: zauważalna zmiana postawy ucznia, poprawa  

zachowania, nauczyciel może anulować wpisaną uwagę lub zmniejszyć sumę 

przyznanych punktów ujemnych. 

 

KRYTERIA WYSTAWIANIA OCENY Z ZACHOWANIA: 

A. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej, jeżeli ma więcej niż jedną uwagę  

o niewłaściwym zachowaniu (uwaga nie przekracza 6 pkt. ujemnych) i nie otrzymał 

punktów za frekwencję. Dopuszcza się dwukrotny brak właściwej  zmiany obuwia w 

semestrze  (uczeń ma ochraniacze ). 

B. Uczeń nie może uzyskać oceny bardzo dobrej, jeżeli ma: więcej niż 3 uwagi  

o niewłaściwym zachowaniu (uwagi nie przekraczają 16 pkt. ujemnych) i ma więcej 

niż 5 spóźnień i 5 godzin nieusprawiedliwionych. Dopuszcza się dwukrotny brak  

zmiany obuwia w semestrze (uczeń ma ochraniacze ). 

C. Jeżeli uczeń podważa autorytet nauczyciela, osoby dorosłej, starszej, przejawia brak 

poszanowania cudzej godności osobistej, nie może mieć oceny wyższej 

niż poprawna. 



D. W sytuacjach szczególnych, destrukcyjnie wpływających na środowisko szkolne, 

zagrażających zdrowiu, życiu ludzi lub zwierząt Zespół Wychowawczy Szkoły może 

obniżyć ocenę ze sprawowania do nagannej. 

E. Jeżeli uczeń dwukrotnie zostanie przyłapany na paleniu papierosów lub jednorazowo 

pod wpływem alkoholu otrzymuje z zachowania maksymalnie ocenę poprawną bez 

względu na liczbę zdobytych punktów. 

F. Uczeń nie może uzyskać wzorowej lub bardzo dobrej oceny rocznej z zachowania, 

jeżeli na pierwszy semestr miał ocenę naganną lub nieodpowiednią (zgodnie z § 23h 

pkt. 14). 

G. Dopuszcza się usprawiedliwienia spóźnienia w uzasadnionych przypadkach. 

H. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej z zachowania, jeżeli punkty dodatnie 

otrzymał tylko za zbiórkę surowców wtórnych (makulatura, nakrętki), a nie otrzymał 

punktów dodatnich za inne formy aktywności. 

I. Punkty uzyskane za zbiórkę surowców wtórnych (makulatura, nakrętki) mogą 

podnieść ocenę z zachowania maksymalnie o jeden stopień w stosunku do oceny 

proponowanej. 

J. Jeżeli uczeń otrzymał 219 punktów, wychowawca klasy ma prawo wystawić ocenę 

wzorową. 

 

§ 23s. 

Ewaluacja Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania 

1. Ewaluację funkcjonowania WZO prowadzi zespół do spraw oceniania. 

2. Ewaluację przeprowadza się uwzględniając zmiany w prawie oświatowym, uwagi 

uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

 

 

 

 

 


