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Załącznik nr 1  

do Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej  

Promyk Szkoła jak Dom 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  

/tekst jednolity/ 

Podstawa prawna: 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. nr 256, poz. 2572, 

z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 843). 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania: 

- określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej; 

- zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy; 

  

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE 

§ 1.1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia ucznia 

2) zachowanie ucznia 

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu                           

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności 

wynikających: 

1) z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
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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 określonych  

w statucie szkoły. 

 

§ 2.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na 

celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy 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 nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji                 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia; 

6) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno - wychowawczej; 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do       

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych                      

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych      

     z obowiązkowych oraz 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; 
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6) ustalenie trybu i warunków uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych        

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji i postępach i trudnościach ucznia w nauce; 

§ 3.  Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego: 

1. Nauczyciele na początku każdego 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 uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i 

zachowania; 

2. Wychowa 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 

przewidywania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach 

ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny zachowania. 

 

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

2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie lub pisemnie na podstawie 

sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej 

dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom. 
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§ 5.1. 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. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do  

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom, także na podstawie opinii niepublicznej poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

 

§ 6.  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. 

 

§ 7. 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. 

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". 
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§ 8. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu- według skali ocen- śródrocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 9.1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. 

2. Klasyfikacja roczna w klasach I- III polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, 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 ocen. 

4. Na miesiąc przed rocznym  klasyfikacyjnym posiedzeniem plenarnym rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców 

(prawnych opiekunów) w formie pisemnej informacji o przewidywanych dla 

niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania przekazanej na 

zebraniu z rodzicami.  

 

§ 10.1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 

ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej 

klasy oraz ocenianego ucznia (samoocena). 
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 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani 

na ukończenie szkoły. 

 

§ 11.1. W klasach I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

 2. Począwszy od klasy IV śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 

  1) celujący- 6 

  2) bardzo dobry- 5 

  3) dobry- 4 

  4) dostateczny- 3 

  5) dopuszczający- 2 

  6) niedostateczny- 1 

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

klasyfikacyjną zachowania. 

 4. 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. 

 

§ 12.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia                   

w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość i 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; 

2. Kryteria ocen zachowania: 
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1) ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe 

kryteria: 

- wypełnia wszystkie postanowienia statutu szkoły, jest wzorem dla innych; 

- wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły                     

i kolegów oraz reprezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach 

organizowanych przez szkołę i poza nią; 

- dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych                      

i kolegów; 

- jest koleżeński i życzliwy wobec innych (z własnej inicjatywy pomaga 

kolegom w nauce, w uzupełnieniu zaległości); 

- okazuje szacunek osobom starszym; 

- rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych; 

- jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości; 

- jest uczciwy; 

- jest zawsze przygotowany do zajęć (nosi niezbędne przybory szkolne);                     

- jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska; 

- reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, 

projektach, akcjach; 

- wzorowo pełnie dyżury klasowe i szkolne, sumiennie wywiązuje się                      

z powierzonych mu obowiązków; 

- wyróżnia się troską o swój estetyczny wygląd; 

- przestrzega zasad higieny osobistej; 

- dba o zdrowie swoje i innych- nie pali papierosów, nie zażywa środków 

odurzających; 

- bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych 

nieobecności i spóźnień; 

2) ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń który: 

- wypełnia wszystkie obowiązki wynikające ze statutu szkoły; 

- chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska, bardzo 

dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 
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-systematycznie uczęszcza do szkoły, stara się być zawsze przygotowany do 

lekcji; 

- nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania; 

- troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek otoczenia; 

- dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych                      

i kolegów, dba o porządek otoczenia; 

- dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych                       

i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa; 

- prezentuje wysoki poziom kultury osobistej; 

- jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym; 

- okazuje szacunek osobom starszym; 

- rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych; 

- dba o swój wygląd estetyczny; 

- przestrzega zasad higieny osobistej; 

- dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom; 

- jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii; 

- bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

- uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień; 

3) ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

- przestrzega postanowień statutu szkoły; 

- bierze udział w życiu klasy, szkoły; 

- dobrze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków; 

- -systematycznie uczęszcza do szkoły, przygotowuje się do nich; 

- nie otrzymuje licznych, powtarzających się lub dotyczących rażącego 

naruszenia postanowień statutu szkoły, uwag; 

- szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek; 

- dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych            

nie używa wulgarnego słownictwa; 

- jest kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy kolegom               

i pracownikom szkoły; 

- jest życzliwy i koleżeński, szanuje ludzi starszych i niepełnosprawnych; 
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- dba o swój wygląd estetyczny; 

- przestrzega zasad higieny osobistej; 

- dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom;- jest tolerancyjny wobec innych 

kultur, religii,  narodowości; 

- przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

4) ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który: 

- na ogół spełnia obowiązki wynikające ze statutu szkoły (zdarzają mu się 

uchybienia); 

- uczestniczy w życiu klasy i szkoły; 

- uczęszcza na zajęcia szkolne, jest przygotowany do lekcji; 

- nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego 

zachowania się podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych; 

- poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów; 

- na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac; 

- przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega 

nałogom; 

- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią; 

- szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia 

własności szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób 

rekompensuje szkodę; 

- nie znęca się fizycznie i psychicznie nad innymi, szczególnie nad młodszymi  

i słabszymi; 

- stara się unikać konfliktów i kłótni; 

- wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, 

pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły; 

- stara się wić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą); 

- stara się być tolerancyjny wobec innych narodowości, kultur i religii; 

- stara się nie spóźniać na lekcje; 

- ma nie więcej niż 6 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w semestrze; 

5) ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który: 

- często łamie zasady wynikające ze statutu szkoły; 



 10 

- lekceważy obowiązki szkolne (nie wykonuje poleceń nauczycieli, często jest 

nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć); 

- nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły; 

- ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym 

łamaniu obowiązujących norm i zasad; 

- nie stosuje się do zaleceń dotyczących wyglądu i stroju; 

- nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale; 

- nie szanuje cudzej własności; 

- nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, 

personelu szkoły i kolegów, używa wulgarnych słów; 

-swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych (przynosi do 

szkoły niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub 

oddala się od grupy, na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu swojemu i innych); 

- bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje; 

- ulega nałogom; 

- często spóźnia się na lekcje,  ma od 7 do 25 nieusprawiedliwionych godzin 

lekcyjnych w semestrze; 

6) ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który: 

- nie wykazuje poprawy, pomimo podejmowanych przez szkołę środków 

zaradczych; 

- nie przestrzega zasad obowiązujących w szkole; 

- nie wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

- swoim zachowaniem: uniemożliwia prowadzenie lekcji, daje zły przykład 

rówieśnikom, wpływa na nich demoralizująco; 

- zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych; 

- prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuszcza się kradzieży; 

- znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzania, 

zastraszanie; 

- rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się                    

z obowiązku naprawienia szkody; 
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- wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest arogancki, wulgarny i 

agresywny; 

- ulega nałogom (pali papierosy, pije alkohol, stosuje środki odurzające lub 

rozprowadza je); 

- wagaruje, bardzo często spóźnia się na lekcje, w semestrze opuścił ponad 25 

godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia; 

§ 13.1. W klasach I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 

ocenami opisowymi. 

 2. W klasach IV- VI uczeń otrzymuje ocenę zachowania na podstawie 

kryteriów ocen. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie 

WSO z uwzględnieniem opinii: zespołu klasowego, nauczycieli uczących               

w danej klasie, samego ucznia- samoocena. Ocena wystawiona przez 

wychowawcę klasy jest ostateczna. W sprawach spornych, przed wystawieniem 

oceny, należy skonsultować się  z pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy 

IV ustala się wg następującej skali- zachowanie: 

 1) wzorowe; 

 2) bardzo dobre; 

 3) dobre; 

 4) poprawne; 

 5) nieodpowiednie; 

 6) naganne; 

 Oceną wyjściową jest ocena poprawna. Za oceną obniżoną uważa się ocenę 

nieodpowiednią. Roczna ocena zachowania odzwierciedla zachowanie ucznia 

w ciągu całego roku szkolnego. 

 4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

 2) promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.                             
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§ 14.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, z kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia             

w szkolnym planie nauczania. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 

„niesklasyfikowany”. 

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub 

tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą; 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa                 

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

plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4. pkt. 2 nie ustala się oceny zachowania. 

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

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, informatyki, techniki  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(opiekunami prawnymi). Zgodnie z art. 441 ustawy o systemie oświaty. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 i 4 pkt. 1  

przeprowadza komisja w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący 

komisji, 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
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11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4. pkt. 2  

przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na 

spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2)  nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których 

jest przeprowadzany ten egzamin. 

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

2.  oraz z jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ) liczbę zajęć edukacyjnych,  

z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 

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

egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w 

ust. 4. pkt. 2 – skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny; 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 15.1. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem ust 2. i § 16. 

 2. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego niedostateczna roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,                  

z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 i § 16. 
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 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

jest ostateczna, z zastrzeżeniem §16. 

 

§ 16.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna  

z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później 

jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

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

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalanie tej oceny, dyrektor 

szkoły powołuje komisję, która: 

a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie 

pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

3.Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. 

 4. W skład komisji wchodzą: 

 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor- jako przewodniczący; 

 b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

 c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
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 a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor- jako przewodniczący; 

 b) wychowawca klasy; 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie; 

d) pedagog; 

e) psycholog; 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

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

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim wypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 

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

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

6. Ustalana przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocenia klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalana przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,  z zastrzeżeniem § 18 ust. 1. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji; 

b) termin sprawdzianu; 

c) zadania (pytania) sprawdzające; 

d) wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) wynik głosowania; 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem; 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację                    

o ustnych wypowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami.  

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

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 

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

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 17.1. Uczeń klasy I- III otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej. 

 2. Począwszy od klasy IV 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 ust. 4 §13 4 i 5, § 18 ust. 9. 

 3. Począwszy od klasy IV 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. 

 1) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne  lub religię 

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

oceny uzyskane z tych przedmiotów. 

 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują             

z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, 

który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał 

po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą ocenę klasyfikacyjną. 
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 5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2. nie otrzymuje 

promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 18 

ust. 9.ł 

 6. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić                      

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I- III szkoły podstawowej na wniosek 

wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia. 

 

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

klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy z tych zajęć. 

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

z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin 

poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły. W skład komisji wchodzą: 

 a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor- jako przewodniczący komisji; 

 b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący; 

 c)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako 

członek komisji; 

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

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, uzasadnionych przypadkach. 

W takim wypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

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

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu                        

z dyrektorem tej szkoły. 
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 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                        

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później, niż 

do końca września. 

 7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do 

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

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden 

raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego, z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane             

w klasie programowo wyższej. 

 

§ 19.1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na 

którą składają się roczne 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, uzyskał oceny klasyfikacyjne 

z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 13 

ust. 5 i 6. 

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

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 

ocen co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
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 1) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo 

etykę do średniej ocen, o których mowa w ust. 2 wlicza się także roczne oceny 

uzyskane z tych przedmiotów. 

 

SPRAWDZIAN PRZEPROWADZONY W OSTATNIM ROKU NAUKI  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

§ 20. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu 

opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących 

podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej zwany dalej „sprawdzianem”. Sprawdzian jest obowiązkowy dla 

wszystkich uczniów. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu powtarza 

klasę VI. 

 

§ 21.1. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 2. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo 

przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na 

podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

 3. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia               

o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu            

w warunkach i w formie odpowiednich ze względu na stan zdrowia. 

 4. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do 

potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego.  

 

§ 22.1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu 
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jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni ze 

sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu 

odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenia przedkłada się 

przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

 2. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu 

najwyższego wyniku. 

 

§ 23. Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor 

szkoły. 

 

 

INFORMOWANIE RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA 

 

§ 24.1 Przyjmuje się następujące formy informowania rodziców (prawnych 

opiekunów) o osiągnięciach ucznia: 

a) zebrania (spotkania) z wychowawcą; 

b) dyżury (konsultacje) nauczycieli; 

c) pisemne powiadomienie o przewidywanych śródrocznych i rocznych 

niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych (lub nie klasyfikowaniu) 

nie później niż 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej; 

d) informacje przekazywane drogą e- mailową 

 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a,  

art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, egzaminu 

poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty, zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ustawy o systemie oświaty, 

oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do 

wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 
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3. Dokumentacja, o której mowa w ust. jest przez wychowawcę ucznia bądź 

w przypadku jego nieobecności innego nauczyciela wyznaczonego przez 

Dyrektora Szkoły w terminie 2 dni od daty złożenia wniosku. 

4. Zasady, o których mowa w ust. 3 dotyczą także udostępniania prac 

pisemnych. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 25. Rada pedagogiczna na końcoworocznym posiedzeniu analizuje powyższy 

regulamin i wnosi ewentualne poprawki i uzupełnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


