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ZAŁĄCZNIKNR 2 

 

 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA 

 

§ 1 

Ocenianiu podlegają: 

1. osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2. zachowanie ucznia. 

§ 2 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania  uwzględniających tę podstawę. 

Do oceniania sumującego obowiązującego w szkole wprowadzono elementy oceniania 

kształtującego. 

 

§ 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 szkoły. 

 

§ 4 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz 

o postępach w tym zakresie, 

2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

4. właściwe przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty, 

5. dostarczenie rodzicom/ prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy. 
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7. monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego 

osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń 

robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

 

§ 5 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych,  

2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,  

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. 

 

§ 6 

Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/ prawnych 

opiekunów o: 

1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 7 

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/ 

prawnych opiekunów o: 

1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

2. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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§ 8 

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

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców/ prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę w sposób ustny lub pisemny. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne  są udostępniane do wglądu uczniowi lub 

jego rodzicom /prawnym opiekunom. Uczeń zabiera pracę pisemną do domu celem 

zapoznania rodzica z oceną, po czym  zobowiązany jest przekazać ją nauczycielowi, który 

przechowuje pracę do końca roku szkolnego. 

 

§ 9 

Uczniowie oraz rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do rzetelnej i systematycznej 

informacji na temat postępów w edukacji i rozwoju.  

1. Sposoby informowania uczniów: 

a) w sposób jasny, umotywowany i ciągły podczas zajęć dydaktycznych, 

b) za pomocą wpisów do dokumentacji ucznia, 

c) poprzez recenzje, komentarze i opisy prac klasowych oraz zadań domowych, 

d) obligatoryjnie przez nauczyciela przedmiotu przed śródrocznym oraz końcowym 

posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

2. Sposoby informowania rodziców/opiekunów prawnych dziecka o jego postępach: 

a) podczas drzwi otwartych, 

b) podczas zebrań z rodzicami, 

c) przedstawiając do wglądu prace pisemne ucznia, 

d) poprzez pisemne wezwania rodziców/ opiekunów prawnych, którzy nie komunikują 

się z wychowawcą oraz nauczycielami przedmiotów, 

e) telefonicznie, 

f) pisemnie, na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną lub roczną - informując o 

przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieodpowiednich oraz nagannych 

ocenach z zachowania. 

g) listy gratulacyjne, dyplomy, podziękowania, 

h) poprzez dziennik elektroniczny.  
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§ 10 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 

którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 

uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej. 

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

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

4. Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej przekazuje nauczycielom uczącym 

wychowawca klasy. 

 

§ 11 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych 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 podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 12 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 
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3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

"zwolniony" albo "zwolniona". 

 

§ 13 

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów zwalnia ucznia z nauki 

drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego.  W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się wówczas zamiast 

oceny klasyfikacyjnej zwolniony(a). 

 

§ 14 

1. Udział ucznia w zajęciach  Wychowanie do życia w rodzinie  jest obowiązkowy, nie 

wpływa jednak na promocję ucznia. Rodzic /prawny opiekun ma prawo w formie 

pisemnej wyrazić brak zgody na uczestnictwo dziecka w ww. zajęciach – taka decyzja jest 

ostateczna i dla szkoły wiążąca. Decyzję o rezygnacji z uczęszczania na ww. zajęcia 

rodzic/ prawny opiekun przedstawia Dyrektorowi szkoły w pierwszym miesiącu nauki 

określonego roku szkolnego. Zajęcia Wychowanie do życia w rodzinie nie podlegają 

ocenianiu. Udziału ucznia w zajęciach  Wychowanie do życia w rodzinie nie odnotowuje 

się na świadectwie. 

2. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć, o których mowa w 

ust.1 nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej 

jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów. Nauczyciel jest obowiązany 

przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, 

podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych. 

 

§ 15 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu - według skali, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

terminie do 14 dni poprzedzających rozpoczęcie ferii zimowych w danym roku szkolnym. 
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3. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w 

danym roku szkolnym oraz ustaleniu opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych i opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach I-III 

szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu opisowej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w  

szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu  

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej  

zachowania, według skali. 

6. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego począwszy od klasy 

IV szkoły podstawowej, polega na  podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjnego, opracowanego dla niego na podstawie 

odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

7. Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych uczniów, o których mowa w ust. 3-6 

przeprowadzana jest najpóźniej do dnia 15 czerwca danego roku szkolnego. 

8. Nauczyciele, którzy nie klasyfikowali ucznia lub wystawili mu ocenę niedostateczną, 

mają obowiązek dostarczyć przed klasyfikacyjnym  posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

uzasadnienie wystawionej oceny niedostatecznej/nieklasyfikowania z uwzględnieniem 

informacji, w jaki sposób umożliwili uczniowi uzupełnienie braków programowych. 

 

 

§ 16 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 
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2. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela prowadzącego, oceny wystawia 

nauczyciel o tej samej lub pokrewnej specjalności upoważniony przez Dyrektora. 

  

§17 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

   

§ 18 

Ocenianie bieżące odbywa się systematycznie, w różnych formach, z uwzględnieniem 

możliwości ucznia. 

Ocenianie kształtujące stosowane jest w zakresie:  

a) przedstawienia celów lekcji w sposób zrozumiały dla ucznia,  

b) ustalenia kryteriów oceny pracy ucznia (na co będę zwracać uwagę), 

c) stosowania efektywnej informacji zwrotnej, motywującej ucznia i pomagającej mu 

się uczyć.  

 

§19 

1. W klasach I-III szkoły podstawowej stosuje się oceny: 

a) bieżącą, 

b) śródroczną, 

c) roczną.  

2. W ocenianiu bieżącym, odnotowywanym w dzienniku lekcyjnym, stosuje się oznaczenia 

literowe. 

a) A! – ( poziom bardzo wysoki ) znakomicie, uczeń biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych i praktycznych na 

określonym poziomie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych 

sytuacjach, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania. 

b) A – ( poziom wysoki ) bardzo dobrze, uczeń dobrze opanował wiadomości i 

umiejętności, pracuje samodzielnie, sprawnie, korzysta ze zdobytych wiadomości, 

doskonale radzi sobie w różnych sytuacjach, popełnia nieliczne błędy, które po 

wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić. 

c) B – ( poziom średni ) dobrze, uczeń korzysta ze zdobytych wiadomości w 

typowych sytuacjach, rozwiązuje zadania i problemy, czasami korzysta z pomocy 
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nauczyciela, jego umiejętności wymagają ćwiczeń, ale potrafi poprawić wskazane 

błędy. 

d) C – ( poziom niski ) słabo, uczeń opanował wymagania w stopniu niskim, wymaga 

stałego wsparcia ze strony nauczyciela, samodzielnie rozwiązuje zadania o 

niewielkim stopniu trudności, ma kłopoty z poprawieniem błędów, robi niewielkie 

postępy. 

e) D – ( poziom bardzo niski ), uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i 

umiejętności, nie potrafi samodzielnie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu 

trudności, nie rozumie i nie wykonuje poleceń, nie poprawia błędów, nie 

uczestniczy w pracy grupy. 

3. Ocena roczna jest oceną opisową. Zawiera podsumowanie rocznej pracy dziecka we 

wszystkich sferach edukacyjnych oraz jego zachowaniu. Jest ona umieszczona w arkuszu 

ocen i na świadectwie szkolnym. W przypadku ucznia, który nie opanował minimum 

programowego, nauczyciele zobowiązani są powiadomić rodziców o braku możliwości 

promowania ich dzieci, na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 

plenarnym rady pedagogicznej. Powyższą proponowaną ocenę należy przekazać w formie 

pisemnej. Ocenę z religii otrzymuje uczeń zgodnie z zasadami przyjętymi w 

Przedmiotowym Systemie Oceniania.  

4. Skala procentowa ocen prac pisemnych: 

 

Ocena Skala procentowa 

wspaniale 96% -100%  

bardzo dobrze 86% - 95% 

dobrze 70% - 85% 

słabo 40% - 69% 

bardzo słabo poniżej 40% 

 

 

§ 20 

Narzędziami oceniania bieżącego stosowanymi w klasach IV-VIII szkoły podstawowej są: 

1. sprawdzian z części działu, może być jeden w ciągu dnia, maksymalnie trzy w tygodniu, 

zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem,  

2. prace klasowe i sprawdziany z całego działu (1-2 godzinne), może być jedna w ciągu 

dnia, maksymalnie trzy w tygodniu,  zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem,  
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3. kartkówka (do 15 minut) – obejmuje trzy jednostki tematyczne, może być 

niezapowiedziana i odbyć się na każdej lekcji, 

4. test (z działu, semestru, roku) – zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany 

do dziennika, jest traktowany jako forma sprawdzianu, 

5. odpowiedź ustna, 

6. zadanie domowe (uczeń ma obowiązek wpisać do zeszytu przedmiotowego treść zadania 

domowego), 

7. praca ucznia na lekcji (grupowa i indywidualna), 

8. prace i ćwiczenia praktyczne (wytwory uczniów, doświadczenie, ćwiczenie, 

eksperyment). 

9. osiągnięcia  ucznia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. 

 

§ 21 

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne w klasach, o których mowa w § 21ustala się w 

stopniach według następującej skali:  

a) stopień celujący - 6   

b) stopień bardzo dobry - 5  

c) stopień dobry - 4  

d) stopień dostateczny - 3  

e) stopień dopuszczający - 2  

f) stopień niedostateczny – 1  

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków plus i minus. Szczegóły ustalają 

nauczyciele w przedmiotowych zasadach oceniania. Nie stosuje się ww. znaków do ocen 

klasyfikacyjnych śródrocznych i końcoworocznych. 

 

§ 22 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia w klasach IV-VIII: 

1. Kryteria dla skali ocen z zajęć edukacyjnych: 

a) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który 

 posiadł pełną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, 

 samodzielnie poszerza wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji i 

prezentuje efekty swojej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań, 

 wykonuje nieobowiązkowe, dodatkowe zadania,  
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 jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim oraz laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty. 

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w wysokim stopniu (86% - 95%) wiedzę i umiejętności określone w 

podstawie programowej, rozwiązuje problemy w sposób twórczy, 

wykorzystuje umiejętności w nowych sytuacjach, 

 potrafi efektywnie pracować w zespole, 

 poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł, 

 umiejętnie rozwiązuje problemy. 

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

  opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej (70% - 

85%), 

 stosuje wiadomości w sytuacjach typowych, 

 planuje, organizuje i ocenia własną pracę, 

 umie pracować w zespole. 

d) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 w stopniu podstawowym (50-69%) opanował wiedzę i umiejętności  zawarte w 

podstawie programowej, 

 samodzielnie wykonuje zadania wynikające z wymagań podstawy 

programowej, 

 rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, 

 umie praktycznie wykorzystać wiedzę. 

e) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiedzę i umiejętności  zawarte w podstawie programowej  w stopniu 

minimalnym (30-49%), umożliwiającym kontynuowanie edukacji na wyższym 

poziomie nauczania, 

 z pomocą nauczyciela  wykonuje zadania wynikające z podstawy 

programowej, 

 rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności. 

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę 

dopuszczającą. 
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2. Skala procentowa ocen prac pisemnych: 

 

Ocena Skala procentowa 

celująca 96%- 100% 

bardzo dobra 86%- 95% 

dobra 70% - 85% 

dostateczna 50% - 69%  

dopuszczająca 30% - 49% 

niedostateczna poniżej 30% 

 

3. W ocenianiu śródrocznym oraz końcoworocznym dopuszcza się stosowanie średniej 

ważonej, dla której ustalono następujące kryteria. 

 

Ocena Średnia ważona 

celująca 5,51 i powyżej 

bardzo dobra 4,51 - 5,5 

dobra 3,51 - 4,5 

dostateczna 2,51 -3,5 

dopuszczająca 1,51 - 2,5 

niedostateczna 1,5 i poniżej 

 

§ 23 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów przechowywane są przez okres całego roku 

szkolnego przez nauczyciela prowadzącego określone zajęcia edukacyjne i okazywane do 

wglądu rodzicom/ prawnym opiekunom w trybie opisanym w § 8. 

 

§ 24 

Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu i pracy klasowej w ciągu 

dwóch tygodni po uzyskaniu informacji o ocenie. Daną pracę klasową lub sprawdzian można 

poprawiać tylko jeden raz. Szczegóły dotyczące poprawy pozostałych ocen ustalają 

nauczyciele w przedmiotowych zasadach oceniania. 
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§ 25 

Uczeń klasy sportowej po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach, ma prawo zgłosić 

nieprzygotowanie do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału omawianego podczas  

nieobecności ucznia. Szczegóły znajdują się w regulaminie klas sportowych. 

 

§ 26 

Uczeń nieobecny na sprawdzianie (pracy klasowej) ma obowiązek zaliczenia materiału 

objętego sprawdzianem (pracą klasową) w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły.  

 

§ 27 

Uczeń może zgłosić brak zadania domowego lub nieprzygotowanie do zajęć najwyżej dwa 

razy w ciągu semestru (nieprzygotowanie nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych 

sprawdzianów, prac klasowych, testów i zadań domowych, na których przygotowanie uczeń 

miał kilka dni). Każdy kolejny brak zadania domowego lub nieprzygotowanie do lekcji 

skutkuje  otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

 

§ 28 

Każdy uczeń, który uzyskał niedostateczną śródroczną ocenę klasyfikacyjną, jest 

zobowiązany do zaliczenia materiału w ciągu pierwszego miesiąca drugiego półrocza roku 

szkolnego. Termin i formę zaliczenia ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem. 

 

§ 29 

Nie później niż na miesiąc przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej nauczyciele informują uczniów i rodziców/ prawnych opiekunów o 

przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych. 

 

§ 30 

O przewidywanych - z jednego lub kilku przedmiotów- śródrocznych i rocznych 

niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych, nieodpowiedniej lub nagannej ocenie 

zachowania wychowawca klasy informuje rodziców/ prawnych opiekunów ucznia pisemnie 

w terminie miesiąca przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Rodzic/ 

prawny opiekun  potwierdza przyjęcie informacji podpisem na zawiadomieniu (potwierdzona 

informacja jest przechowywana w dokumentacji wychowawcy klasy).  
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§ 31 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

1. Uczeń może ubiegać się o wyższą ocenę klasyfikacyjną jeśli spełnia warunki takie jak:  

a) systematyczne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne;  

b) systematyczne przygotowywanie się do zajęć;  

c) aktywny udział w lekcjach i innych formach zajęć;  

d) napisanie każdej pracy pisemnej;  

e) usprawiedliwianie każdej nieobecności na zajęciach edukacyjnych;  

f) wykonywanie zadań domowych;  

g) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub innych wymaganych 

przez nauczyciela i wynikających z realizowanego programu nauczania;  

h) systematyczne uczenie się i rozwijanie swoich umiejętności; 

i) spotkały go zdarzenia losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki z danego 

przedmiotu. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemny wniosek do nauczyciela o ustalenie wyższej 

o jeden stopień niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.  

3. Wniosek, o którym mowa w punkcie 2 uczeń lub jego rodzice składają do nauczyciela w 

terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. 

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy 

zasadności wniosku, o którym mowa w punkcie 2 oraz ustalić termin i sposób poprawy 

przewidywanej oceny rocznej przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

5. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie 

obowiązków ucznia określonych w punkcie 1. Wniosek niespełniający tych kryteriów 

zostaje rozpatrzony negatywnie. 

6. Nauczyciel przypomina wymagania edukacyjne na ocenę o którą uczeń się ubiega.  

7. Nauczyciel przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonuje sprawdzenia wiedzy i 

umiejętności ucznia w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczny.  

8. Ustalona przez nauczyciela w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie 

postępowania.  

§ 32 

Szczegółowe zasady i tryb ustalania śródrocznej i rocznej oceny zachowania zawarte są w 

regulaminie oceniania zachowania, stanowiącym załącznik nr 33 do Statutu Szkoły. 
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§ 33 

W Szkole Podstawowej nr 27 mogą być przeprowadzane: 

1. egzaminy klasyfikacyjne, 

2. egzaminy sprawdzające (sprawdzian wiadomości i umiejętności), 

3. egzaminy poprawkowe. 

 

§ 34 

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 zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

 

§ 35 

Uczeń nieklasyfikowany na koniec roku szkolnego z powodu usprawiedliwionej nieobecności 

może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

 

§ 36 

Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

wniosek jego rodziców/ prawnych opiekunów rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. 

 

§ 37 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

 

§ 38 

Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, 

zajęć komputerowych,  informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

 

 

§ 39 

Roczny egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, po uprzednim uzgodnieniu 
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z uczniem i jego rodzicami/ prawnymi opiekunami. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora szkoły, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice/ prawni opiekunowie ucznia. 

 

§ 40 

1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół (wzór 1) 

2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 

 

 

§ 41 

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

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

przez Dyrektora szkoły. 

 

§ 42 

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub  dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

nieklasyfikowany(a). 

 

§ 43 

1. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z wyjątkiem  rocznej 

oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o 

którym mowa w §52 lub sprawdzianu, o którym mowa w §45. 

2. W wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń może zdobyć zarówno wynik celujący, jak i 

niedostateczny. 

 

§ 44 

Uczeń lub jego rodzice/ prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły 

jeżeli roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia 
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rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

§ 45 

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa  w §44 oraz stwierdzenia, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen Dyrektor szkoły powołuje komisję w celu 

przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia. Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń, po uprzednim uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami/ prawnymi opiekunami. 

 

 

 

 

§ 46 

Zadaniem komisji jest sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustalenie rocznej 

oceny z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

 

§ 47 

1. W skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

2. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 2 może być zwolniony z udziału w pracach 

komisji na własną prośbę. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego 

nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej 

szkoły. 

§ 48 

1. Z prac komisji sporządza się protokół (wzór 2) 

2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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§ 49 

Ocena ustalona przez komisję po przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

jest ostateczna i nie może być niższa od wystawionej wcześniej z wyjątkiem oceny 

niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 50 

Uczeń, który z przyczyn uzasadnionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i 

umiejętności, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

Dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

§ 51 

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy. 

 

 

§ 52 

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu  z 

plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

technicznych i artystycznych, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych.  

§ 53 

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Dokładny termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

§ 54 

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły w składzie: 

1. Dyrektor szkoły albo wskazany przez Dyrektora nauczyciel zajmujący w szkole inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
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3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

Nauczyciel o którym mowa w punkcie 2 może być zwolniony z udziału w pracach komisji na 

własną prośbę. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

 

§ 55 

1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół (wzór 3). 

2. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 

 

§56 

W wyniku egzaminu poprawkowego uczeń może zdobyć zarówno wynik celujący, jak i 

niedostateczny. 

 

§ 57 

Uczeń, który z przyczyn uzasadnionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

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

przez Dyrektora szkoły. Egzamin poprawkowy w dodatkowym terminie musi odbyć się do 

końca września następnego roku szkolnego. 

 

§58 

Przepisy §44-50 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

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

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

 

§59 

W przypadku egzaminów, o których mowa w § 33 Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły 

zatwierdza test przygotowany przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, po stwierdzeniu 

w razie potrzeby dostosowania stopnia trudności zadań do potrzeb ucznia ze specyficznymi 

problemami w nauce oraz zgodności testu z podstawą programową. Dyrektor może 
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skorzystać z opinii innego nauczyciela uczącego takiego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

Test zostaje przedstawiony Dyrektorowi lub Wicedyrektorowi szkoły do zatwierdzenia 

najpóźniej 2 dni przed terminem egzaminu. 

§ 60 

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę.  

 

§ 61 

Uczeń klas I-III szkoły podstawowej uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej. Na 

wniosek rodziców/ prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na 

wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców/ prawnych opiekunów rada może 

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

wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

 

§ 62 

1. Na wniosek rodziców ucznia dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

2. Dokumentację, o której mowa w ust.1 udostępnia się  z zachowaniem przepisów ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

 

§ 63 

Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje 

się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w 

porozumieniu z rodzicami/ prawnymi opiekunami. 

 

§ 64 

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klas I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu 

opinii rodziców/ prawnych opiekunów ucznia. 

 

§ 65 
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Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane 

w klasie programowo wyższej. 

 

§ 66 

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z 

zastrzeżeniem sytuacji opisanej w  § 65 i 67.  

 

 

 

 

 § 67 

Jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę, na świadectwie szkolnym 

promocyjnym i ukończenia szkoły wpisuje się poziomą kreskę, jeżeli uczeń uczęszczał na 

jedne z tych zajęć wpisuje się ocenę z religii albo etyki (bez wskazywania z jakich zajęć jest 

to ocena). W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na oba zajęcia, wpisuje się dwie oceny, które 

wliczane są do średniej ocen.  

 

§ 68 

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

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

bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z 

wyróżnieniem.  

 

§ 69 

Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają 

się oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole 

danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  
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§ 70 

Uczniowie,  rodzice/ prawni opiekunowie mogą wnioskować o dokonanie zmian w Ocenianiu 

Wewnątrzszkolnym Szkoły Podstawowej nr 27 w Bydgoszczy za pośrednictwem Samorządu 

Uczniowskiego i Rady Rodziców. 

 

§ 71 

Tytuł Primus interpares przyznaje się uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał 

najwyższą średnią w szkole podstawowej w klasach IV- VIII.  

 

 

 

 

Wzór 1 

Stempel szkoły 

 

 

 
PROTOKÓŁ EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

 

Komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 w 

składzie: 

Egzaminator (przewodniczący komisji) ……………………………………………………… 

Członek…………………………………………………………... 

W egzaminie na swój wniosek uczestniczył jako obserwator rodzic/opiekun 

……………………………………………………………… 

Przeprowadziła w dniu …………. egzamin klasyfikacyjny 

ucznia………………………………………………………. klasy……….Szkoły 

Podstawowej nr 27 

z przedmiotu ………………………… w zakresie materiału …………….. 

 

Tematy (zadania) w części pisemnej/praktycznej egzaminu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..... 

Tematy (zadania) w części ustnej egzaminu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

Informacja o ustnych odpowiedziach ucznia/wykonaniu zadań praktycznych: 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Inne uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

W wyniku przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego Komisja ustaliła, że 

uczeń/uczennica* nie* zdał/zadała* egzamin/u* klasyfikacyjny/ego   z ……………………... i 

uzyskał/uzyskała* łączną ocenę z egzaminu: ..……………………..  

 

Do protokołu dołącza się: 

1. pisemne odpowiedzi ucznia 

2. tematy (zadania) w części pisemnej 

3. tematy (zadania) w części ustnej 

Podpisy członków komisji 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

 

Wzór 2 

 

Stempel szkoły 

 

 

PROTOKÓŁ EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 w 

składzie: 

Przewodniczący …………………………………………. 

Egzaminator……………………………………………………… 

Członek…………………………………………………………… 

 

Przeprowadziła w dniu …………. Egzamin sprawdzający 

ucznia………………………………………………………. klasy……….Szkoły 

Podstawowej nr 27/Gimnazjum nr 1 Sportowego  

z przedmiotu ………………………… w zakresie materiału …………….. 

Zakwestionowana przez ucznia / rodziców ocena: ……………………….. 

Tematy (zadania) w części pisemnej/praktycznej egzaminu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

 

Tematy (zadania) w części ustnej egzaminu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

Informacja o ustnych odpowiedziach ucznia/wykonaniu zadań praktycznych: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Inne uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

W wyniku przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego Komisja ustaliła                    ocenę 

klasyfikacyjną z przedmiotu……………………… - …………………… 

 

Do protokołu dołącza się: 

1. pisemne odpowiedzi ucznia 

2. tematy (zadania) w części pisemnej 

3. tematy (zadania) w części ustnej 

Podpisy członków komisji 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

Wzór 3 

Stempel szkoły 

 

 

PROTOKÓŁ EGZAMINU POPRAWKOWEGO 

 

Komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 w 

składzie: 

Przewodniczący.. …………………………………………. 

Egzaminator……………………………………………………… 

Członek…………………………………………………………... 

 

Przeprowadziła w dniu …………. egzamin poprawkowy 

ucznia………………………………………………………. klasy……….Szkoły 

Podstawowej nr 27 

z przedmiotu ………………………… w zakresie materiału …………….. 

 

Tematy (zadania) w części pisemnej/praktycznej egzaminu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..... 

 

Tematy (zadania) w części ustnej egzaminu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

Informacja o ustnych odpowiedziach ucznia/wykonaniu zadań praktycznych: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Inne uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

W wyniku przeprowadzonego egzaminu poprawkowego Komisja ustaliła,                   że 

uczeń/uczennica* nie* zdał/zadała* egzamin/u* z przedmiotu……………………... i 

uzyskał/uzyskała* łączną ocenę z egzaminu: ..……………………..  

 

Do protokołu dołącza się: 

1. pisemne odpowiedzi ucznia 

2. tematy (zadania) w części pisemnej 

3. tematy (zadania) w części ustnej 

Podpisy członków komisji 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 


