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REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO OCENIANIA
1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego
1.1. Ocenianiu podlegają:
1)osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2)zachowanie ucznia.
1.2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1)informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o
postępach w tym zakresie;
2)udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił
dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3)udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4)motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5)dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,
zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6)umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
1.3.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2)ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3)ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach;
5)ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6)ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
1.4.Nauczyciele, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informują uczniów
oraz ich rodziców o:
1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
zrealizowanego przez siebie programu nauczania;
2)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3)warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych.
1.5.Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1.3. pkt.1. nauczyciele opracowują
pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele
przekazują Dyrektorowi.
1.6.Wychowawca oddziału, nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego, informuje
uczniów oraz ich rodziców o:
1)warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2)warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
1.7.Informacje, o których mowa w ust. 1.4., nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom
poprzez ich podyktowanie lub w formie wydruków wklejonych do zeszytów przedmiotowych.
Fakt przyjęcia do wiadomości informacji w zeszytach rodzice potwierdzają podpisem.
1.8.Informacje, o których mowa w ust. 1.6., wychowawcy oddziałów przekazują ustnie
uczniom podczas zajęć z wychowawcą, a rodzicom - podczas zebrania.

1.9. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
1.10. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w
ust. 1.4. pkt. 1 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia:
1)posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia
oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2)posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego
orzeczenia;
3)posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
-na podstawie tej opinii;
4)nie posiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach.
2. Zwolnienia z zajęć edukacyjnych.
2.1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas
określony w tej opinii.
2.2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2.3.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z : 1) wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego lub 2) zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub
rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
2.4.Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego
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.
2.5.W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 1.10, posiadającego orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka
obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
2.6.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
3. Ocenianie bieżące
3.1.Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w
uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej się uczyć.
3.2.Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących w
skali, o której mowa w ust. 5.13., odbywa się w następujących formach:
1)wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
2)wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów
programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla prac pisemnych;
3)kartkówki - sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał
nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
4)pisemne prace: prace klasowe, sprawdziany, oraz inne prace, obejmujące materiał nauczania
jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych. Prace
pisemne mogą mieć formę testu.
5)dyktanda;
6)ćwiczenia i zadania praktyczne;
7)ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;
8)ćwiczenia i zadania wykonane w domu;
9)prace długoterminowe i prace projektowe;
10)inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki
danych zajęć edukacyjnych.
3.3. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia w formie : diagnozy przedmiotowej,
egzaminu próbnego trzecioklasisty lub ósmoklasisty mają wyłącznie funkcję informacyjną.
Oceny za powyższe prace wpisywane są do Dziennika z wagą „0” (zero).
3.4. Pisemną pracę, o której mowa w ust. 3.2. pkt. 4 nauczyciel obowiązkowo poprzedza lekcją
powtórzeniową ,wpisuje do Dziennika oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie
z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
3.5.Kartkówki, o których mowa w ust. 3.2. pkt. 3, nie wymagają zapowiadania.

3.6.W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej dwie pisemne prace, o których
mowa w ust. 3.2. pkt.4, i nie więcej niż jedna w danym dniu. Dopuszcza się pisanie trzeciej
pracy pisemnej w ciągu tygodnia, jeżeli jej przesunięcie w harmonogramie było niezależne od
nauczyciela przedmiotu.
3.7.Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.
3.8.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki,
muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w
przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz
aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
3.9.W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen
bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.
3.10.W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba
ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż
cztery.
3.11.Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do Dziennika
i podaje uczniom do wiadomości:
1)w ciągu 14 dni od daty pracy pisemnej lub dyktanda,
2)w ciągu 14 dni od daty kartkówki.
3.12. W przypadku przekroczenia przez nauczyciela terminu (ust. 3.11) udostępnienia
uczniowi pracy pisemnej, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych z powyższej pracy do
Dziennika. Zapis ten nie obowiązuje w przypadku dłuższej, uzasadnionej nieobecności
nauczyciela w pracy. Wówczas formę i termin poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem
przedmiotu.
3.13.Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do
końca roku szkolnego.
3.14.Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
4. Nieobecności na zajęciach i nieprzygotowania
4.1.Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i
uzupełnić zaległości w ustalonym przez nauczyciela terminie i formie, jednak nie później niż
w ciągu dwóch tygodni od daty pierwszego terminu zaliczenia.
4.2.Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia w terminie i formie
ustalonych przez niego.

4.3.Zasadę, o której mowa w ust. 4.1 stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym
terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez
nauczyciela.
4.4.Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania
wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela. W przypadku
celowego unikania przez ucznia sprawdzenia osiągnięć, nauczyciel może egzekwować wiedzę
w pierwszym terminie pojawienia się ucznia na danych zajęciach.
4.5.Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu
usprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i
umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z uczniem.
4.6.Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu
materiału, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzję co do
dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel.
4.7.W przypadku ponownego sprawdzenia wiadomości, o którym mowa w ust. 4.1.- 4.5., jeżeli
uczeń poprawił ocenę, ocena wyższa jest dopisywana obok. Jeżeli zaś uczeń nie poprawił
oceny, nie otrzymuje kolejnej oceny.
4.8.Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na
nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zeszytu
przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:
1)jeden raz w ciągu okresu -w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w
wymiarze 1 godziny tygodniowo*;
2)dwa razy w ciągu okresu -w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w
wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo*.
4.9.Nie częściej niż dwa razy w okresie uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć,
polegające na braku zadania domowego. Brak zeszytu z zadaniem domowym jest
równoznaczne z brakiem zadania domowego.
4.10.Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych
pisemnych prac pisemnych i dyktand.
*chyba, że nauczyciel przedmiotu zdecyduje inaczej, uwzględniając to w PSO.

5. Ocenianie
5.1.Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1)bieżące;
2) klasyfikacyjne:

a)śródroczne i roczne;
b)końcowe.
5.2.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
5.3.Nauczyciel ustnie uzasadnia uczniowi lub jego rodzicom ustaloną ocenę. W uzasadnionych
przypadkach Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w
formie pisemnej.
5.4.W klasach I –III oceny bieżące uczniów zapisywane są za pomocą znaków umownych
(pieczątki, naklejki, itp.).
5.5.W dzienniku lekcyjnym bieżące oceny opisowe oraz oceny w formie stopnia zapisywane
są za pomocą symboli, zgodnie z przyjętą skalą:
a) Praca na medal – M
b) Wspaniale – W
c) Dobra robota – D
d) Pracuj uważniej – P
e) Skoncentruj się – S
f) To sprawia ci kłopot – K
5.6. W zakresie oceny bieżącej uczniów klas III, od drugiego półrocza wprowadza się
ocenianie cyfrowe (1-6) w celu przygotowania do oceniania na drugim etapie edukacyjnym.
5.7.Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do wymagań
edukacyjnych.
5.8.Począwszy od klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z
zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według 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.
5.9.Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 5.8. pkt. 1–5.
5.10.Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 5.8. pkt. 6.
5.11.W przypadku ocen bieżących z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania
dopuszcza się stosowanie skrótów, odpowiednio: cel, bdb, db, dst, dop i ndst.
5.12.Skala bieżących ocen cząstkowych może być rozszerzona o znaki „ +” (plus) „-” (minus).

5.13. Ustala się następujące progi procentowe ocen (dotyczy form pisemnych):

niedostateczny

0% –35 %

niedostateczny+

36% –39%

dopuszczający-

40% -43%

dopuszczający

44% -47%

dopuszczający

48% -50%

dostateczny-

51% -57%

dostateczny

58% -64%

dostateczny +

65% -70 %

dobry-

71% -75 %

dobry

76% -80 %

dobry+

81% -85 %

bardzo dobry-

86% -89%

bardzo dobry

90% -92%

bardzo dobry+

93% -95%

celujący

96% -100 %

5.14. Ocena „0” (zero)
1) W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zapowiedzianej pracy pisemnej,
o której mowa w ust. 3.2. pkt. 4, w miejsce liczby odpowiadającej ocenie wpisuje się „0”
(zero) z wagą „0” (zero).
2) Tak samo postępuje się, gdy uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej i sprawdzianie z
powodów usprawiedliwionych, nie skorzystał z możliwości napisania pracy w dodatkowym
terminie.
3) W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej za pracę pisemną napisaną w
dodatkowym terminie, nauczyciel zobowiązany jest zmienić ocenę „0” na „1” z odpowiednią
wagą.

6. Ocena z zachowania
6.1.Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia
respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków
określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.
6.2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące
podstawowe obszary:
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, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7)okazywanie szacunku innym osobom.
6.3.Począwszy od klasy IV śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania
ustala się według następującej skali:
1)wzorowe;
2)bardzo dobre;
3)dobre;
4)poprawne;
5)nieodpowiednie;
6)naganne.
6.4.Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się z uwzględnieniem
następujących kryteriów:
1) zachowanie wzorowe:
b)swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra we wszystkich
trzech obszarach: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia,
szczególnie szkoły;
c)uczeń ma wszystkie godziny nieobecne usprawiedliwione.
2)zachowanie bardzo dobre:
a)uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej;
b)swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w dwóch obszarach
spośród następujących: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia,
szczególnie szkoły;
c)uczeń ma nie więcej niż 8 godzin nieusprawiedliwionych (1 dzień) .

3)zachowanie dobre:
a)uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej;
b)swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w jednym z
obszarów: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie
szkoły;
c)uczeń ma nie więcej niż 16 godzin nieusprawiedliwionych (2 dni) .
4)zachowanie poprawne:
a)uczeń odróżnia dobro od zła -prawidłowo ocenia zachowania własne i zachowania
innych osób w kategoriach moralnych;
b)nie stwierdzono, by postępowanie ucznia przyniosło jakąkolwiek szkodę jemu
samemu, innej osobie lub otoczeniu, w szczególności szkole;
c)w przypadku postępowania godzącego w dobro własne, dobro innej osoby lub dobro
otoczenia, uczeń żałował, naprawił lub zrekompensował szkodę i zmienił swoje
zachowanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli.
5)zachowanie nieodpowiednie:
a)uczeń nie spełnił jednego lub dwóch kryteriów oceny poprawnej, w szczególności
naruszył swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej osoby lub dobro otoczenia;
b)nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody albo nie zmienił swojego
zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli;
c)ma określoną liczbę godzin nieusprawiedliwionych (o ilości godzin decyduje
wychowawca klasy na podstawie zatwierdzonego planu pracy wychowawcy klasy).
6)zachowanie naganne:
a)uczeń nie spełnił kryteriów oceny poprawnej;
b)został ukarany naganą Dyrektora, ale kara ta nie spowodowała oczekiwanej zmiany
jego zachowania;
c)w sposób rażący lub uporczywy naruszał swoim postępowaniem dobro własne, dobro
innej osoby (osób) lub dobro otoczenia;
d)nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody i nie zmienił swojego
zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli;
e)ma określoną liczbę godzin nieusprawiedliwionych (o ilości godzin decyduje
wychowawca klasy na podstawie zatwierdzonego planu pracy wychowawcy klasy).
6.5.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych
dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej.
6.6.Wychowawca wpisuje do Dziennika uwagi i spostrzeżenia o zachowaniu uczniów danego
oddziału.
6.7.Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do Dziennika spostrzeżenia dotyczące
wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad
współżycia społecznego, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych,
udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków
wychowawczych.
7. Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa.
7.1.Uczeń podlega klasyfikacji:
1)śródrocznej i rocznej;
2)końcowej.
7.2.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7.3.Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie
ustalonym przez Dyrektora w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
7.4.Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach
I–III w przypadku:
1)obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z
tych zajęć;
2)dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych
zajęć.
7.5.Na klasyfikację końcową składają się:
1)roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie ósmej,
2)roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w klasach programowo niższych,
3)roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.
7.6.Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.
7.7.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.

7.8.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b)promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
7.9.Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
7.10.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w
miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
7.11. Klasyfikacja w klasach I–III:
1)oceny bieżące z zajęć edukacyjnych i zachowania są ustalane w formie umownych
znaków określonych przez nauczyciela, oznaczających poziom i postępy ucznia w
nauce, jak jest to opisane w odpowiednich punktach Statutu;
2)śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami
opisowymi.
7.12.Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia
poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań
określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazuje potrzeby
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub
rozwijaniem uzdolnień.
7.13. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego
oddziału oraz ocenianego ucznia.
7.14.Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną
z zachowania ustala się w terminie ustalonym przez Dyrektora w ostatnim tygodniu przed
feriami zimowymi.
7.15.W terminie ustalonym przez Dyrektora, nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym
klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy, ustalają i wpisują do Dziennika, w
wyodrębnionej kolumnie, przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne
zachowania.

7.16.Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas IV-VIII
informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie,
bezzwłocznie po ich wpisaniu do Dziennika.
7.17.Na podstawie wpisów w Dzienniku wychowawca oddziału bezzwłocznie sporządza dla
każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go
bezpośrednio rodzicom podczas zebrania albo uczniowi - w celu przedstawienia do
wiadomości rodzicom. W przypadku przekazania wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do
wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice
potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisany przez rodziców wykaz przewidywanych
rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez niego
terminie, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty otrzymania wykazu.
7.18.Niezależnie od formy, o której mowa w pkt. 7.17., w uzasadnionych przypadkach
informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana
rodzicom ucznia telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela
albo listownie.
7.19.Fakt przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w
formach, o których mowa w pkt. 7.17., nauczyciel dokumentuje adnotacją w Dzienniku.
7.20.Przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I-III przedstawiane są
rodzicom przez wychowawców oddziałów podczas spotkania z wychowawcą. Fakt przyjęcia
do wiadomości przewidywanej opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej rodzice potwierdzają
podpisem. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu wychowawca przedstawia im
przewidywaną opisową roczną ocenę klasyfikacyjną podczas indywidualnego spotkania lub
listownie.
7.21.Podpisane przez rodziców wykazy przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz
przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I-III wychowawcy
przechowują w swojej dokumentacji.
7.22.Za skuteczne przekazanie rodzicom każdego ucznia informacji o przewidywanych
rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie później niż na tydzień przed rocznym
klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, odpowiadają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia i wychowawca oddziału.
7.23. W ciągu trzech dni od daty uzyskania przez rodziców informacji o przewidywanych
rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy oddziału z wnioskiem o
ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.

7.24. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
wyższej niż przewidywana nauczyciel może:
1)podtrzymać przewidywaną ocenę –jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami
edukacyjnymi niezbędnymi do jej uzyskania;
2)ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia
wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że:
a)uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania osiągnięć
edukacyjnych;
b)uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania na ocenę
wyższą niż przewidywana.
7.25.Jeśli zachodzi taka potrzeba, dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności,
przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później, niż w ciągu dwóch dni od
daty złożenia wniosku.
7.26.W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż
przewidywana wychowawca może:
1)podtrzymać przewidywaną ocenę –jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami oceniania
zachowania;
2)ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że:
a)przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania,
b)uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej, niż
przewidywana.
7.27. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio
nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej w
formie pisemnej oraz poprzez wpis w Dzienniku, następnie rodzice potwierdzają ten fakt
podpisem.
7.28.Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne
zachowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują do Dziennika przed rocznym
klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
7.29.W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej
ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą Dyrektora
za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może
ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji
wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz Dyrektora.

7.30. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
7.31.Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą.
8. Uczeń nieklasyfikowany. Egzamin klasyfikacyjny.
8.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te
zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
8.2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
8.3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
8.4.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
8.5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
8.6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
8.7.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
8.8.Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni –w charakterze
obserwatorów – rodzice ucznia.
8.9.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w terminie ustalonym zgodnie z pkt. 8.5. może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez Dyrektora.
8.10. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
8.11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
8.12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

9. Egzamin poprawkowy:
9.1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną
z: 1)jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub 2)jednych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka
regionalnego - może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
9.2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
9.3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
9.4.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu
ferii letnich.
9.5.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
9.6.Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie.
9.7.Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
9.8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
9.9.Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz wciągu
etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są
realizowane w klasie programowo wyższej.
9.10. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
9.11. Zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 9.10., zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
9.12. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z
danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
9.13.Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
9.14.Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
9.15.Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki,
zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
9.16. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych określa rozporządzenie.
9.17.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena
ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z
zastrzeżeniem ust. 8.
9.18.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa 9.12., w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
9.19. Postanowienia, o których mowa w pkt. 9.10–9.18. stosuje się odpowiednio w przypadku
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu
poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o
której mowa w pkt. 9.12., jest ostateczna.

10. Promocja ucznia klasy I-III
10.1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do
klasy programowo wyższej.
10.2.W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
wdanym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o
powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu
opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy
oddziału.
10.3.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 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.

11. Promocja ucznia klas IV - VIII
11.1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny
klasyfikacyjne, o których mowa w pkt. 6.3., z zastrzeżeniem pkt. 9.
11.2.Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
11.3.Uczeń kończy szkołę, jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości
etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa
w pkt. 6.3.
11.4. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję
do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
11.5.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o
której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
11.6. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
11.7.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o
której mowa w pkt. 11.4., wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
12. Informowanie rodziców o postępach ucznia w nauce.
12.1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce i
zachowaniu poprzez:
1)wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu
odpowiednio do zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, karty pracy lub do Dziennika, w
celu przedstawienia rodzicom do wiadomości; fakt przyjęcia informacji do wiadomości
rodzice potwierdzają podpisem;
2)przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań z wychowawcami,
odpowiednio:
a) ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;

b) wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub przewidywanych
rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku uczniów klas I-III także opisowych
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanych opisowych rocznych ocen
klasyfikacyjnych;
3)kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;
4)w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny lub
listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.
12.2.Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 8 oraz inna
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do
wglądu - na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym z Dyrektorem.

Dyrektor Szkoły
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