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POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 
 Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
 

 edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

 Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno– 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne 
 

 stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania. 

 
 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. 

 
 Uczeń może zostać objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

 
 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 
 

 szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
 

 obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 
 Zwolnienia z ćwiczeń i zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki: 
 

  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,  
  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub 

informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, 
 

  Opinię wydaną przez lekarza, o której mowa w ust. 6 a) i 6 b), uczeń lub jego rodzice 

mają obowiązek dostarczyć w terminie 2 tygodni od momentu wystąpienia 

ograniczenia możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach, 
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  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

 Zwolnienia z drugiego języka obcego nowożytnego: 
 

  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,  
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu 

edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno– pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika 

potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego,  
  W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 3, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,  
z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić 

na podstawie tego orzeczenia,  
  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 
 
 Zasady oceniania precyzują i ujednolicają sposoby oceniania stosowane przez wszystkich 

nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach. 
 
 Ocenianiu podlegają: 
 

  osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

  zachowanie ucznia. 
 
 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. 
 
 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. 
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OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

 

 Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
 

  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie, 
 

  udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
 

  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
 

4) dostarczanie rodzicom  i  nauczycielom informacji  o  postępach,  trudnościach 
 

w nauce, zachowaniu i uzdolnieniach ucznia, 
 



3 
 

umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno– 

wychowawczej. 
 

 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
 

  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców, 
 

  ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
 

  bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
 

oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
 

 przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
 

5) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 
 

i trudnościach ucznia w nauce, 
 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
 

edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 
 

 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
 

 rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 
 

 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
 

 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 
  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o:  
  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

 
  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  
 Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

 
 Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

 
  Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi 
 

i jego rodzicom do wglądu w domu, ale uczeń jest zobowiązany do ich zwrotu na 

następnych zajęciach edukacyjnych z tego przedmiotu. Prace uczniów są przechowywane 

przez nauczyciela przedmiotu do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego. 
 
 Nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym nieoddanie przez ucznia sprawdzianu. 
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OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

 W klasach I - III śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest oceną opisową. 

 
 Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

  Wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  
  Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  
  Dbałość o honor i tradycje szkoły,  
  Dbałość o piękno mowy ojczystej,  
  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  
  Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,  
  Okazywanie szacunku innym osobom. 

 
 W klasach I – III oceną klasyfikacyjną śródroczną i roczną z zajęć edukacyjnych jest ocena 

opisowa. 

 
 W I półroczu klasy pierwszej nauczyciele dokonują oceny, wykorzystując kolorowe znaczki: - 

znaczek złoty – ocena celująca (6)  
- znaczek czerwony – ocena bardzo dobra 

(5) - znaczek zielony - ocena dobra (4)  
- znaczek żółty – ocena dostateczna (3)  
- znaczek niebieski – ocena dopuszczająca (2)  
Oceny w I półroczu klasy I zapisywane są przez nauczyciela w zeszytach i ćwiczeniach. Nie 
są odnotowywane w dzienniku. 

 
 Klasyfikacja  śródroczna  i  roczna  w  klasach  I  –  III  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć 

 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym i ustaleniu 

śródrocznej i rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania. 
 

 Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna zachowania oraz z zajęć edukacyjnych, 
 

uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku odpowiednio do wymagań i efektów kształcenia, dla I etapu edukacyjnego. 
 

 Bieżąca ocena postępów dziecka:  
  Bieżąca ocena odbywa się w trakcie zajęć edukacyjnych i polega na informowaniu ucznia 

o jego postępach, a także na rozmowach o jego zachowaniu. Bieżąca ocena ma na celu 

motywowanie dziecka do wysiłku, wskazywanie umiejętności, które już osiągnęło oraz 

tych, nad którymi musi jeszcze popracować. Służy do informowania rodziców o postępach 

dzieci. Oceny są wyznacznikiem wiedzy dziecka i stopnia opanowania treści nauczania. 
 

  Ocenianie bieżące ucznia w klasach I – III dokonywane jest za pomocą oceny cyfrowej  
(w razie potrzeby z komentarzem ustnym lub pisemnym) według niżej wymienionej skali 

sześciostopniowej. Ocena cyfrowa wystawiana jest według wyliczenia procentowego. 

 
  Skala osiągnięć:  

 celujący – wyrażony cyfrą 6 - uczeń znakomicie wywiązuje się z obowiązków 

szkolnych, wykonuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, 
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b) bardzo dobry – wyrażony cyfrą 5 ( 100% - 90%) - uczeń bardzo dobrze wykonuje 

zadania, doskonale opanował wiedzę, potrafi sprawnie posługiwać się zdobytymi 

wiadomościami, 
 

c) dobry – wyrażony cyfrą 4 (89% - 75%) - uczeń opanował wiedzę, dąży do 

rozwijania uzdolnień i rozszerzania wiadomości, 
 

 dostateczny – wyrażony cyfrą 3 (74% -50%) - uczeń opanował większość wiadomości 

i umiejętności, stara się uzupełniać wiedzę, samodzielnie wykonuje zadania 
 

 przeciętnym stopniu trudności,  
  dopuszczający – wyrażony cyfrą 2 (49% - 30%) - uczeń w niewielkim stopniu 

opanował wiadomości i umiejętności, nie wywiązuje się z zadań,  
  niedostateczny – wyrażony cyfrą 1 (29% - 0%)  - uczeń nie opanował wiadomości  

 umiejętności, nie stara się uzupełnić wiedzy. 
 

  Sposobami sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów są:  
 prace samodzielne,  
 odpowiedzi ustne,  
 aktywność,  
 zadania domowe. 

 
  Ocenie podlegają:  

  głośne czytanie,  
  ciche czytanie ze zrozumieniem,  
  przepisywanie,  
  pisanie z pamięci i ze słuchu,  
  wypowiedzi ustne i pisemne,  
  praca na lekcji,  
  recytacja,  
  estetyka i poprawność pisania,  
  umiejętność zdobywania wiedzy,  
  umiejętność dostrzegania zjawisk przyrodniczych,  
  liczenie pamięciowe,  
  wykonywanie działań matematycznych,  
  układanie i rozwiązywanie zadań,  
  stosowanie technik plastycznych,  
  estetyka wykonania prac,  
  umiejętność śpiewania,  
  wiedza z zakresu muzyki,  
  zaangażowanie na zajęciach wychowania fizycznego,  
  aktywność na zajęciach,  
  współpraca z innymi. 

 
 Oceny są  odnotowywane w zeszytach, ćwiczeniach oraz w dzienniku. 

 
 Ocena śródroczna w formie opisowej informuje o osiągnięciach ucznia  – nabytej wiedzy  

 umiejętnościach. Jednocześnie wskazuje trudności dziecka, na które należy zwrócić uwagę  
 następnym półroczu. 

 
 Ocena roczna – klasyfikacyjna – w formie opisowej wystawiana jest na koniec roku szkolnego. 

Ocena ta charakteryzuje poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz informuje  
 jego zachowaniu. 
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  Ocenę opisową ucznia otrzymują rodzice na zakończenie I półrocza. Na koniec roku 

szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa z oceną opisową zachowania i zajęć 

edukacyjnych. 

 
  Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 

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 ucznia. 

 
  Na koniec pierwszego etapu edukacyjnego wszyscy uczniowie klas trzecich otrzymują 

nagrody. 
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 Poziom opanowania przez ucznia klasy IV – VIII oraz ucznia klas gimnazjalnych wiedzy i 

umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach 

szkolnych, zwanych dalej „stopniami”, według następującej skali:  
 celujący – 6, 

 
 bardzo dobry – 5, 

 
 dobry – 4, 

 
 dostateczny – 3, 

 
 dopuszczający – 2, 

 
 niedostateczny –1. 

 
 Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na: 
 

  bieżące, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części 

programu nauczania,  
  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, określające ogólny poziom wiadomości  

i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dane półrocze (rok 

szkolny),  
  końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

 

 Oceny śródroczne i roczne nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna ocen 

bieżących, ale powinny odzwierciedlać spełnianie określonego poziomu wymagań. 

 
 Wystawienie oceny śródrocznej lub rocznej w przypadku przedmiotów, które odbywają 

się jeden raz w tygodniu dokonuje się na podstawie minimum 3 ocen cząstkowych. 

 

 Oceny bieżące nauczyciel jest zobowiązany notować systematycznie w dzienniku 

elektronicznym. 

 

 Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

 
 Kryteria oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia: 
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ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 
 

 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,  
 rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,  
 korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości 

z różnych dziedzin wiedzy, stosuje różnorodne formy pracy,  
 osiąga sukcesy w konkursach lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 

 
ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

 
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,  
 potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, 

interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować 

umiejętności w różnych sytuacjach, 
 

 samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach 

trudnych i nietypowych, 

 
  ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

 
 opanował treści istotne w strukturze przedmiotu,  
 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne, 

 
  ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 

 
 opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań 

zawartych w podstawach programowych,  
 wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, 

 
  ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: 

 
  ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej, które nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,  
  wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 

 

  ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: 
 

  nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

przedmiotu nauczania w danym półroczu, a braki uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu,  
  nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. 
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ZASADY OCENIANIA 
 

 Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 
 

  prace klasowe, 
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  sprawdziany 
 

  testy, 
 

  kartkówki, 
 

  prace domowe, 
 

  zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów w czasie zajęć edukacyjnych, 
 

  wypowiedzi ustne, 
 

  testy sprawnościowe, 
 

  prace plastyczne i techniczne, 
 

  działalność muzyczna, 
 

  praca w zespole, 
 

  prace dodatkowe np. prezentacje, filmy, makiety, doświadczenia, recytacje, udział w 

konkursach, występy (w przedstawieniach), itp. 

 
 Ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu, 

ustala ją każdy z nauczycieli. 
 
 W pisemnych pracach sprawdzających przyjmuje się następujące kryteria punktowe ocen: 

powyżej 100% możliwych do uzyskania punktów – ocena celująca* 
 

90 % możliwych do uzyskania punktów – ocena bardzo 

dobra 75 % możliwych do uzyskania punktów – ocena dobra 
 

50 % możliwych do uzyskania punktów – ocena dostateczna 
 

30 % możliwych do uzyskania punktów – ocena dopuszczająca 
 

 Sprawdzian musi zawierać dodatkowe zadanie lub dodatkowe punkty na oceną 

celującą. 
 

  Szczegółowe informacje nt. możliwości uzyskania oceny celującej 

znajdują się w Wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 
 
 W wypowiedzi ustnej ocenie podlega: 
 

  znajomość zagadnienia, 
 

  samodzielność wypowiedzi, 
 

  kultura języka, 
 

  precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

 

 Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie 

podlegają umiejętności:  
planowanie i organizacja pracy grupowej, 

 
efektywne współdziałanie, 

 
wywiązywanie się z powierzonych ról, 

 
rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 
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 Sprawdzian z informatyki, wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki powinien 

mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

 
 W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe lub testy, przy czym nie więcej 
 

niż jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy 

odpowiedzi. Kartkówki nie muszą być zapowiadane, sprawdzają wiadomości 
 

i umiejętności z jednego tematu. 

 

 Sprawdziany pisemne powinny być sprawdzone nie później niż w ciągu dwóch tygodni od 

dnia przeprowadzenia. 

 

9. Uczeń ma prawo znać zakres treści programowych przewidzianych do kontroli i 

wymagań, jakim będzie musiał sprostać. 

 

 Uczniowi przysługuje prawo poprawienia oceny bieżącej ze sprawdzianu po uzgodnieniu 

z nauczycielem terminu i formy poprawy. 

 
 Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie pisemnym, ma obowiązek zaliczyć treści 

programowe obowiązujące na tym sprawdzianie w terminie i formie ustalonej z 

nauczycielem, nie później niż w dwa tygodnie po ustaniu nieobecności. 

 
 Nauczyciele informują rodziców o postępach ucznia w następujących formach:  

  zebrania z rodzicami,  
  indywidualne rozmowy z rodzicami,  
  konsultacje dla rodziców (raz w miesiącu),  
  karty ocen. 

 

 49 
 
 

OCENA ZACHOWANIA 
 

 W klasach I- III roczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest oceną opisową. 
 
 Ocena opisowa uwzględnia kulturę osobistą, stosunek do obowiązków szkolnych i 

aktywności ucznia. 
 
 Przy ustaleniu opisowej oceny zachowani brane są pod uwagę : 
 

 kultura osobista, uczeń: 
 

  używa form grzecznościowych, 

  jest koleżeński,  
c) w kulturalny sposób nawiązuje kontakty z nauczycielami, innymi pracownikami 

szkoły i kolegami, 
 

  dba o kulturę słowa, 

  porządkuje swoje stanowisko podczas zajęć i po zajęciach, 
 

 stosunek do obowiązków szkolnych, uczeń: 
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  jest przygotowany do zajęć, 

  nie spóźnia się, 

  dba o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych, 
 

  uważnie słucha i wykonuje polecenia, 

  bierze udział w konkursach, zawodach sportowych, 

  nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia, 

  stosuje się do norm i zasad panujących na terenie klasy i szkoły, 
 

  aktywność, uczeń: 
 

 jest aktywny na zajęciach, chętnie zgłasza się do odpowiedzi, 

 dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego, 

 pomaga kolegom podczas zajęć, 

 pracuje wytrwale, nie zniechęca się, napotykając trudności, 

 pracuje na rzecz klasy i szkoły. 
 
 Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania uczniów klas IV- VIII oraz 

uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum ustala się wg następującej skali: 
 

wzorowe,  
bardzo dobre,  
dobre,  
poprawne,  
nieodpowiednie,  
naganne. 

 
 Roczna i śródroczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 
 

wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  
godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, dbałość o honor i tradycje szkoły,  
dbałość o piękno mowy ojczystej,  
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  
okazywanie szacunku innym osobom,  
przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 

 
 Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych wyraża się poprzez: 
 

nieopuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia,  
punktualne przybywanie na zajęcia,  
czynne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych,  
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,  
systematyczne przygotowanie do zajęć edukacyjnych,  
posiadanie podręczników, przyborów, strojów: gimnastycznego - na zajęcia wychowania 

fizycznego, galowego - podczas uroczystości szkolnych. 
 
 Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, dbałość o honor i tradycje szkoły 

wyraża się poprzez: 
 

czynne zaangażowanie i wywiązywanie się z zadań podjętych w klasie i w 

szkole, 
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  godne reprezentowanie szkoły w czasie udziału w różnorodnych konkursach, 

wycieczkach, zawodach sportowych,  
  dbałość o mienie społeczne, osobiste i drugich osób,  
  poszanowanie pracy własnej i drugich osób,  
  troska o honor szkoły, szacunek wobec symboli państwa i szkoły. 

 
 Dbałość o piękno mowy ojczystej wyraża się poprzez: 
 

 dbałość o kulturę słowa,  
 nieużywanie ordynarnych i wulgarnych słów. 

 

 Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób wyraża się poprzez: 
 

 dbałość o higienę osobistą, czystość i estetykę ubioru,  
 dbałość o czystość i estetykę otoczenia,  
 nieuleganie nałogom. 

 

 Okazywanie szacunku innym osobom wyraża się poprzez kulturę osobistą przejawiającą 

się w grzecznym i taktownym zachowaniu wobec kolegów, koleżanek i dorosłych, 

zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. 

 
 Przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności: 
 

 respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,  
 prawidłowe postawy wobec kolegów: uczynność, koleżeńskość, uczciwość, brak agresji, 

zastraszania, znęcania się fizycznego i psychicznego. 

 
  Szczegółowe kryteria oceny zachowania: 

 
 

12.1 Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę bardzo 

dobrą, ponadto: 
 

 wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, a w szczególności wykazuje wzorowy 

stosunek do obowiązków szkolnych, jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów 

w szkole i środowisku,  
 na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, 

koleżanek i kolegów oraz innych osób dorosłych i prezentuje taką postawę na 

wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę, 
 

 jest inicjatorem prac społecznych na rzecz klasy, szkoły lub środowiska, 
 

 godnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach, 

uroczystościach i projektach. 
 

12.2 Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę 

dobrą, ponadto: 

 

 bardzo dobrze spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pilny i systematyczny w nauce,  
 wykazuje  się  kulturą  osobistą  wobec  wszystkich  pracowników  szkoły,  uczniów 
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i prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę, 
 

 chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy i szkoły, bywa inicjatorem tych działań,  
 rzetelnie wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczycieli,  
 bierze udział w konkursach szkolnych i odnosi sukcesy na miarę swych możliwości,  
 stara się rozwijać własne zainteresowania i zdolności. 

 

12.3 Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

 

 dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia,  
 szanuje symbole narodowe i kultywuje tradycje szkoły,  
 przestrzega zasad kultury osobistej wobec osób dorosłych i kolegów,  
 stara się dotrzymywać ustalonych terminów,  
 nie opuszcza zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia,  
 nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne,  
 bierze udział w pracach na rzecz klasy. 

 

12.4 Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który: 
 

 poprawnie wywiązuje się z obowiązków ucznia,  
 zna normy zachowania i stara się ich przestrzegać,  
 szanuje mienie szkolne i mienie innych osób,  
 nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,  
 nie stosuje przemocy wobec uczniów i nie powoduje kłótni, konfliktów i bójek,  
 niezbyt chętnie bierze udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska,  
 czasami zachowuje się niewłaściwie, ale pozytywnie reaguje na zwróconą uwagę,  
 nie zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, niezbyt starannie wykonuje powierzone mu 

prace. 
 

12.5 Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który: 
 

 notorycznie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 
 

2) jest agresywny wobec kolegów, wdaje się w bójki, często prowokuje kłótnie 
 

  konflikty,  
 niszczy mienie szkoły i mienie innych osób,  
 notorycznie spóźnia się na zajęcia edukacyjne, wagaruje,  
 używa wulgarnych słów,  
 sporadycznie ulega nałogom i namawia do tego innych, 

 
 często zachowuje się niewłaściwie, w sposób budzący poważne zastrzeżenia nauczycieli,  
 jest arogancki w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły oraz innych osób 

dorosłych,  
 nie wykazuje chęci poprawy. 

 

12.6 Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który w rażący sposób narusza 
 

podstawowe normy szkolne: 
 

1) wchodzi w konflikty z prawem, 
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 często wagaruje, 
 

 ulega nałogom – stosuje środki psychoaktywne, namawia lub zmusza innych do ich 
 

zażywania, 
 

4) swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla innych uczniów, nauczycieli i 

pracowników szkoły, 
 

  nęka innych, np. przez wykorzystanie środków masowego przekazu (cyberprzemoc), 
 

  nie reaguje na żadne, podejmowane wobec niego działania wychowawcze. 
 
 
 Uwagi dotyczące zachowania uczniów powinny być na bieżąco zgłaszane przez 

nauczycieli i pracowników szkoły do wychowawcy klasy lub odnotowywane w dzienniku 

elektronicznym. Bieżące oceny zachowania muszą zawierać uzasadnienie. 

 
 Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz nauczycieli podczas zebrania 

klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 

 
 Przewidywana ocena roczna zachowania może ulec obniżeniu w szczególnie 

uzasadnionych sytuacjach związanych z rażącym naruszeniem Statutu szkoły i norm 

społecznych, które miało miejsce w czasie między wystawieniem ocen przewidywanych, 

a klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

 
 Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
 

 

 50 
 
 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA 
 
 

 Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
 

współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 
 

w Statucie szkoły. 
 

 Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 
 

  stopnie z przedmiotów nauczania,  
  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

 Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach 

i trybie uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

4. Wychowawca  klasy  ma  obowiązek  na  bieżąco  informować  ucznia,  jego  rodziców o 

ocenach zachowania, wykorzystując w tym celu ustalone harmonogramem pracy szkoły 
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zebrania z rodzicami, konsultacje dla rodziców oraz indywidualne kontakty, a także 

poprzez dokonywanie odpowiedniego wpisu w dzienniku elektronicznym. 

 

 Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie analizy informacji zebranych 

o uczniu z następujących źródeł: 
 

  obserwacja wychowawcy, 
 

  opinie nauczycieli, oraz innych pracowników szkoły, 
 

  karty samooceny, 
 

  propozycje członków zespołu klasowego, 
 

  rozmowy z uczniem. 
 

 

 51 
 
 

KLASYFIKOWANIE 
 
 

 Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (półroczu) i ustaleniu jednej rocznej oceny 

opisowej klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania. 
 
 Roczna  opisowa  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  uwzględnia  poziom 
 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 
 

 podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 
 

 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w 

nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 
 

3. Klasyfikowanie śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej, polega 
 

na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (półroczu) z 

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen z 

poszczególnych zajęć oraz oceny zachowania. 
 

4. Podczas ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej należy uwzględniać osiągnięcia 
 

 umiejętności ucznia z poprzedniego półrocza. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej 

lub rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub 

utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę 
 

możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełniania braków poprzez uczestnictwo w 

zajęciach wyrównawczych. 
 

 Ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 
 

6. Ocena śródroczna i roczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia w 

półroczu (roku szkolnym) nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna ocen 

cząstkowych. 
 

 Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej 
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nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne jest zobowiązany poinformować 

ucznia o przewidywanej dla niego niedostatecznej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z 

prowadzonego przez siebie zajęcia edukacyjnego i odnotować tę ocenę w dzienniku 

lekcyjnym w rubryce poprzedzającej kolumnę wpisu oceny rocznej. 
 

8. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować rodziców ucznia o przewidywanych 

niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o 

nieodpowiedniej lub nagannej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 
 

 Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym RP nauczyciel 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne jest zobowiązany poinformować ucznia o 

przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej z prowadzonego przez siebie 

zajęcia edukacyjnego i odnotować tę ocenę w dzienniku elektronicznym w rubryce 

poprzedzającej kolumnę wpisu oceny rocznej. 
 
 Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady 

Pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany przekazać w formie pisemnej (karta 

ocen) przewidywane dla ucznia roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych oraz przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
 
 Uczniowie ubiegający się o wyższą niż przewidywana przez nauczyciela roczną ocenę 

klasyfikacyjną muszą spełniać następujące warunki:  
  średnia ich ocen bieżących z drugiego półrocza musi przekraczać o 0,5 ocenę 

przewidywaną przez nauczyciela,  
  z pisemnych sprawdzianów i prac klasowych w drugim półroczu powinni uzyskiwać 

oceny, których średnia jest na poziomie oceny przewidywanej przez nauczyciela lub 

wyższa. 
 

  różnica ocen między oceną śródroczną, a tą, o którą ubiega się uczeń, nie może być 

większa niż jeden stopień szkolny.  
  napisać wszystkie sprawdziany zaplanowane z danego przedmiotu. 

 

 W przypadku kwestionowania przewidywanej przez nauczyciela oceny, rodzic 

zobowiązany jest w ciągu 2 dni od daty przekazania mu informacji, złożyć na piśmie 

wniosek do dyrektora szkoły o umożliwienie sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia 

oraz ewentualnej weryfikacji proponowanej oceny. 
 
 W ciągu dwóch dni od złożenia wniosku przez rodzica nauczyciel zobowiązany jest 

określić na piśmie wymagania edukacyjne na ocenę, o którą ubiega się uczeń, uzgodnić z 

uczniem termin sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz powiadomić o nim dyrektora 

szkoły. 
 
 Ocena roczna ustalona przez nauczyciela w wyniku powtórnego sprawdzenia wiedzy i 

umiejętności ucznia jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 52 pkt. 1. 
 
 Uczeń może się ubiegać o uzyskanie wyższej niż przewidywana przez wychowawcę 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z wyłączeniem uczniów, przeciwko którym 
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toczy się postępowanie w sprawach dla nieletnich, którym udowodniono posiadanie lub 

rozprowadzanie środków psychoaktywnych, którzy ulegają nałogom, notorycznie 

wagarują, nękają innych i namawiają lub zmuszają innych do zażywania środków 

psychoaktywnych, stanowią zagrożenie dla innych uczniów, nauczycieli i pracowników 

szkoły. 

 

 Uczeń może ubiegać się o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana przez nauczyciela, 

jeżeli jego rażące (inne niż wymienione w punkcie 15.) wykroczenie przeciwko 

Regulaminowi szkoły miało charakter jednorazowy. 
 
 W przypadku kwestionowania przewidywanej przez nauczyciela oceny, rodzic 

zobowiązany jest, w ciągu 2 dni od daty przekazania mu informacji, złożyć na piśmie 

wniosek do dyrektora szkoły o ponowne rozpatrzenie oraz ewentualną weryfikację 

przewidywanej przez nauczyciela oceny zachowania. 
 
 Dyrektor wspólnie z wychowawcą i zespołem nauczycieli uczących w danej klasie 

rozpatrują wniosek złożony przez rodzica. Wychowawca klasy, biorąc pod uwagę opinię 

nauczycieli, wystawia roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Roczna ocena 

klasyfikacyjna wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 52 pkt. 1. 
 
 
 

 52 
 
  Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że 

roczna 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 nie później niż w terminie 2 dni roboczych po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Dyrektor szkoły powołuje komisję 

nie później niż w terminie do 5 dni. 

 
  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
 

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,  
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. 

 
  Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami. 
 
  W skład komisji wchodzą: 
 

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  
  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 
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 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  
 dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne. 

 

  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  
 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji,  
 pedagog szkolny,  
 wychowawca klasy,  
 nauczyciel uczący w danej klasie,  
 przedstawiciel Samorządu klasowego klasy, do której uczęszcza uczeń,  
 przedstawiciel Samorządu uczniowskiego,  
 przedstawiciel Rady Rodziców. 

 
 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 z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

 
 Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
 

  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
 

 skład komisji,  
 termin sprawdzianu,  
 zadania (pytania) sprawdzające,  
 wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę, 

 

  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
 

 skład komisji,  
 termin posiedzenia komisji,  
 wynik głosowania,  
 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

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

odpowiedziach ucznia. 

 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

 

 Przepisy ust. 1 – 8 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.  
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 Ocena śródroczna i roczna jest jawna dla ucznia. 

 

 Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. 

 


