
Załącznik nr 1 

do statutu Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej 

 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”;  

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 r., poz. 843).  

 

 

§ 1. Zasady ogólne 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne zakłada, że:  

1) każdy uczeń jest w stanie rozwijać się i czynić postępy w trakcie nauki;  

2) notowanie postępów i osiągnięć jest potrzebne dla wielu różnych celów i wielu 

różnych podmiotów procesu edukacyjnego;  

3) dla różnych celów informacja powinna być dostarczana z różnych źródeł, różnymi 

sposobami i gromadzona w różny sposób.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne w szczególności:  

1) wskazuje, co jest najważniejsze dla uczniów w uczeniu się;  

2) wspomaga proces uczenia się i nauczania;  

3) stwarza uczniowi różnorodne sytuacje, w których ma on możliwość zademonstrowania 

swej wiedzy i umiejętności;  

4) jest dostępne dla zainteresowanych w zakresie wszystkich aspektów i faz;  

5) jest poddawane procesowi badania i weryfikowania.  

3. Każdy nauczyciel odpowiedzialny jest za przedmiotowe zasady oceniania, które tworzy  

na podstawie przepisów ustawy i przepisów wydanych na jej podstawie.  

4. Przedmiotowe zasady oceniania opracowane przez poszczególnych nauczycieli  

są komplementarne wobec postanowień niniejszego dokumentu i nie mogą stać z nimi  

w sprzeczności.  



5. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2) zachowanie ucznia.  

6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

1) wymagań określonych w podstawie 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.  

7. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu 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.  

8. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania.  

9. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie;  

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  

10. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, w oparciu o przepisy szczególne;  



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.  

11. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące;  

2) klasyfikacyjne: śródroczne i roczne. 

12. Uczeń podlega klasyfikacji:  

1) śródrocznej; 

2) rocznej. 

13. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.  

14. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły (wyjątek § 12 pkt 6).  

 

 

§ 2. Jawność oceny 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.  

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 przekazywane są:  

1) uczniom przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych, a fakt ten odnotowany 

jest w dzienniku lekcyjnym oraz zeszytach przedmiotowych uczniów;  

2) rodzicom podczas zebrań przez wychowawców, a fakt ten odnotowany jest  

w dzienniku lekcyjnym.  

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o:  



1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

4. Informacje, o których mowa w ust. 3 przekazywane są:  

1) uczniom podczas godziny wychowawczej, a fakt ten odnotowany jest w dzienniku 

lekcyjnym;  

2) rodzicom w czasie zebrania z rodzicami, a fakt ten odnotowany jest w dzienniku 

lekcyjnym.  

5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne 

prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.  

6. Na wniosek ucznia lub jego rodzica nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę. 

Uzasadnienie powinno zawierać informacje o posiadanej przez ucznia wiedzy, opanowanych 

przez niego umiejętnościach, ale także o brakach w wiedzy i formach ich uzupełnienia.  

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego 

organizowanego na podstawie przepisów szczególnych, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń 

dotyczących ustalenia oceny niezgodnie z trybem jej ustalania oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.  

8. Udostępnienie dokumentacji, o której mowa w ust. 7 odbywa się w siedzibie szkoły,  

w obecności w szczególności nauczyciela zajęć edukacyjnych, wychowawcy klasy lub 

dyrektora, w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami.  

 

 

§ 3. Wymagania edukacyjne 

 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są w przedmiotowych zasadach oceniania, opracowanych przez uczących  

na podstawie oceniania wewnątrzszkolnego, z uwzględnieniem specyfiki zajęć edukacyjnych.  

2. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia.  

3. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym;  



2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia;  

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania - na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;  

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego -  

na podstawie tej opinii.  

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się lub niepełnosprawność:  

1) 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) z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na podstawie opinii o braku 

możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. 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";  

3) z nauki drugiego języka obcego nowożytnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką 

dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem,  

w tym z zespołem Aspergera, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, do końca danego etapu 

edukacyjnego; a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie tego 

orzeczenia.  

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



6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  

 

 

§ 4. Ocenianie bieżące 

 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi prawidłowo, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć.  

2. Bieżące informacje o postępach i zachowaniu dziecka przekazywane są rodzicom poprzez 

dziennik elektroniczny oraz podczas spotkań wychowawcy z rodzicami zgodnie  

z harmonogramem zebrań, a także w rozmowach indywidualnych.   

3. Krótkie sprawdziany pisemne, tzw. kartkówki i odpytywanie ustne mogą się odbywać  

na każdej godzinie lekcyjnej, pod warunkiem, że dotyczą ostatnich 3 lekcji i nie muszą być 

zapowiadane.  

4. Sprawdziany pisemne, testy, prace klasowe, wypracowania klasowe oraz odpytywanie ustne 

obejmujące większy materiał muszą być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, a nauczyciel zobowiązany jest do odnotowania tej zapowiedzi w dzienniku 

elektronicznym.  

5. W ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną z form sprawdzania wiedzy,  

o których mowa w ust. 4, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.  

6. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia i oddania kontrolnych prac w ciągu: 

 1) 1 tygodnia - w przypadku kartkówek;  

 2) 2 tygodni – w przypadku sprawdzianów, testów, prac klasowych;  

 3) 3 tygodni – w przypadku obszerniejszych prac klasowych z języka polskiego.  

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane w szkole do końca roku 

szkolnego w sposób przyjęty przez danego nauczyciela. Uczniowie otrzymują je do wglądu 

podczas lekcji, a ich rodzice podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.  

8. Jeżeli uczeń nie pisał którejś z form sprawdzania wiedzy z powodu nieobecności,  

to powinien ją napisać w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły, po uzgodnieniu  

z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.  

9. Nieobecność ucznia na pracy klasowej, nawet nieusprawiedliwiona, nie może być karana 

oceną niedostateczną.  



10. Oceny z prac klasowych, testów, sprawdzianów uczeń ma prawo poprawić w terminie  

i formie ustalonych wspólnie z nauczycielem przedmiotu. Ocenę uzyskaną podczas poprawy 

nauczyciel wpisuje uczniowi do dziennika zgodnie z zapisem w przedmiotowych zasadach 

oceniania.  

11. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:  

1) sprawdziany, testy, prace klasowe - wykonywane na jednej lub dwóch godzinach 

lekcyjnych, obejmujące treść całego działu (lub dużą część działu);  

2) kartkówki z trzech ostatnich tematów;  

3) prace domowe;  

4) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;  

5) wypowiedzi ustne;  

6) prace wykonywane w zespole;  

7) testy sprawnościowe;  

8) prace plastyczne i techniczne.  

 

12. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli oraz wymagania, jakim 

będzie musiał sprostać.  

13. Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji, na zasadach ustalonych z nauczycielem danych 

zajęć edukacyjnych, nieprzygotowanie do lekcji. Ilość nieprzygotowań do zajęć lekcyjnych  

w ciągu semestru bez konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej regulują przedmiotowe 

zasady oceniania.  

14. Na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu, po powrocie ucznia do szkoły  

po usprawiedliwionej nieobecności, trwającej co najmniej pięć kolejnych dni roboczych, 

nauczyciel nie wymaga od ucznia przygotowania do lekcji.  

15. W przypadku ucznia znajdującego się tymczasowo w trudnej sytuacji losowej  

(w szczególności wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od ucznia) 

zasady oceniania bieżącego ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z uczniem  

i wychowawcą klasy, w oparciu o zasadę życzliwości i wsparcia ucznia.  

 

 

§ 5. 

 

1. Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:  

1) stopień celujący – 6 – cel.;  

2) stopień bardzo dobry – 5 – bdb.;  



3) stopień dobry – 4 – db. ;  

4) stopień dostateczny – 3 – dst.;  

5) stopień dopuszczający – 2 – dop.;  

6) stopień niedostateczny – 1 – ndst,  

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się wraz z oceną wyrażoną stopniami, o których mowa  

w ust. 1 stosowanie znaków „+” i „-”.  

3. Metodą wspomagającą ocenianie sumujące jest ocenianie kształtujące, czyli wspomagające 

uczenie się. 

Ocenianie kształtujące: 

 jest ściśle związanie ze skutecznym planowaniem, 

 koncentruje się na tym w jaki sposób uczniowie się uczą, 

 jest istotne podczas całego procesu dydaktycznego od planowania po ocenę osiągnięć, 

 jest kluczowa umiejętnością, 

 ma oddziaływanie emocjonalne, 

 wpływa na motywacje uczniów, 

 kieruje uwagę na kryteria sukcesu, 

 daje uczniom konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoje wyniki i w jaki 

sposób maga się rozwijać, 

 wspomaga samoocenę, 

 odnosi się do wszystkich kategorii osiągnięć. 

W szkole stosuje się następujące elementy oceniania kształtującego: 

 cele lekcji, 

 kryteria oceniania (NACOBEZU), 

 informacja zwrotna, 

 pytania kluczowe, 

 samoocena, 

 współpraca z rodzicami,  

 ocena koleżeńska, 

 metody motywujące ucznia. 

4. Ocena ucznia może być ponadto wyrażona ustną lub pisemną informacją zwrotną (pochwałą 

lub naganą) oraz znakiem „+ ” lub „–”.  

5. Oceny bieżące ustalone w stopniach i w formie znaków „+ ” lub „–” odnotowuje się  

w dzienniku w formie odpowiednio cyfry, skrótu lub znaku, o którym mowa.  

 



§ 6. Ocenianie w klasach I – III szkoły podstawowej 

 

1. W klasach I – III szkoły podstawowej ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania są  

ocenami opisowymi. Ocena z religii wyrażona jest stopniem szkolnym w skali  

od 1 do 6. Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę zajęć edukacyjnych. 

2) Ocena opisowa uwzględnia możliwości dziecka, bierze pod uwagę jego pracę i wysiłek 

włożony w wykonanie zadania, zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek opłaca 

się,     nie jest karą, lecz nagrodą. 

3) Ocena semestralna i roczna klasyfikacyjna ma charakter opisowy.   

2. Przyjmuje się następujące ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych: 

6 – Uczeń wspaniale opanował pełen zakres wymagań edukacyjnych w danej klasie. 

Samodzielnie inicjuje rozwiązania konkretnych problemów w czasie lekcji, jak i w pracy 

pozalekcyjnej. Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania, wykazuje 

szczególne umiejętności.  

5 - Uczeń bardzo dobrze opanował pełen zakres wymagań edukacyjnych w danej klasie, 

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne, potrafi prawidłowo zastosować posiadaną wiedzę  

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 4 - Uczeń dobrze opanował wymagania edukacyjne w danej klasie, poprawnie rozwiązuje 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Korzysta z poznanych w czasie zajęć źródeł 

informacji, potrafi zastosować zdobytą wiedzę w typowych sytuacjach.  

3 - Uczeń wystarczająco i zadowalająco opanował wymagania edukacyjne w danej klasie, 

stara się rozwiązywać typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji.  

2 - Uczeń słabo opanował wymagania edukacyjne w danej klasie, nie jest w stanie 

samodzielnie rozwiązać większości zadań o elementarnym stopniu trudności. Posiada 

poważne braki w wiedzy. 

 1 - Uczeń nie opanował wymagań edukacyjnych w danej klasie. Nie potrafi rozwiązywać 

prostych zadań i problemów o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy 

nauczyciela.  

3. Ocena opisowa spełnia następujące funkcje: 

1) diagnostyczną – dając odpowiedzi na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem   

wymagań stawianych przez nauczyciela, 



2) informacyjną – przekazując informacje, co dziecku udało się poznać, zrozumieć, 

opanować, nauczyć, jakie dziecko zdobyło umiejętności, co już potrafi, jaki jest wkład jego 

pracy,  

3) korekcyjną – odpowiadając na pytanie, co uczeń ma już opanowane, co robi dobrze,  

nad czym musi jeszcze popracować, co poprawić, zmienić, udoskonalić, 

 4) rozwojową – odpowiadając na pytanie, czy dokonały się zmiany w samym dziecku,  

jakie jest tempo i dynamika tych zmian. 

4.  W celu analizy osiągnięć ucznia w klasie pierwszej dokonuje się, w terminie do końca 

września, wstępnej diagnostycznej oceny rozwoju i możliwości dziecka. 

5.   Ocenianiu podlegają: testy, kartkówki, dyktanda, prace pisemne, prace domowe, aktywność 

na zajęciach, odpowiedzi ustne,  estetyka zeszytu. 

6. Ocenie podlegają  wiadomości i umiejętności ucznia z: 

1. edukacji polonistycznej, 

2. edukacji matematycznej, 

3. edukacji przyrodniczej, 

4. edukacji społecznej, 

5. edukacji plastycznej, 

6. zajęć technicznych, 

7. edukacji muzycznej, 

8. wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej, 

9. zajęć komputerowych, 

10. języka obcego nowożytnego,  

11. język mniejszości narodowej lub etnicznej. 

7.  Prace klasowe, sprawdziany, testy będą ocenione w ciągu dwóch tygodni. 

8.  Sprawdzone i ocenione prace klasowe uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują           

do wglądu na zasadach określonych w obowiązującym rozporządzeniu. 

9. Uczeń nieobecny na pracy klasowej pisze ją w terminie późniejszym, ustalonym przez 

nauczyciela danego przedmiotu lub zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch tygodniom 

powrotu  do szkoły. 

10. W jednym dniu może być jeden sprawdzian (praca klasowa), obejmujący dział 

lub zagadnienia programowe, a w ciągu tygodnia - dwie takie prace. 

11.  Nauczyciel  uzasadnienia oceny przez siebie wystawione - ustnie i pisemnie. 

12. Uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu, pracy klasowej, testu na zasadach 

ustalonych z nauczycielem przedmiotu. 



13. Uczeń ma możliwość poprawy oceny z odpowiedzi ustnej na zasadach określonych przez 

nauczyciela. 

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

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

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

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

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas. 

15. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

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

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, 

 na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 

wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

16. Na wniosek rodzica dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

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

 

 

§ 7. 

W klasach IV – VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum ustala się: 

1. W szkole obowiązują następujące kryteria klasyfikacyjnych ocen śródrocznych i rocznych  

z zajęć edukacyjnych:  

 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie podstawy programowej,  

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych  z programu nauczania danej klasy,  

d) proponuje rozwiązania nietypowe,  

e) bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, 

 2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową 

przedmiotu w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  
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c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte podstawą 

programową, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 

problemów w nowych sytuacjach  

 3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych podstawą programową w danej 

klasie, ale opanował je na poziomie ustalonym przez nauczycieli danego 

przedmiotu,  

b) poprawnie stosuje wiadomości,  

c) rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 

 4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował tylko podstawowe wiadomości i umiejętności określone podstawą 

programową przedmiotu w danej klasie,  

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności, czasem z pomocą nauczyciela,  

c) spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą;  

 5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez 

ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,  

b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 

trudności często z pomocą i pod kierunkiem nauczyciela;  

 6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,  

b) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności.  

 

2. Procentowe skale oceniania osiągnięć uczniów w IV-VI szkoły podstawowej: 

0 – 30 % - 1 

31 - 39% - 2  

40 – 45 % - 2+ 

46 – 50% - 3-   

51 – 65 % - 3  

66 – 70 % - 3+ 

71 – 75 % - 4- 



76 – 81 % - 4 

82 – 84 % - 4+ 

85 – 87 % - 5- 

88 – 93 % - 5 

94 – 96 % - 5+ 

97 – 100 % - 6 

3. Procentowa skala oceniania osiągnięć uczniów gimnazjum: 

0 – 39% – 1 

40 – 44%  – 2 

45 – 49%  – 2+ 

50 – 55% - 3- 

56 – 64% – 3 

65 – 70 % – 3+ 

71 – 78% – 4- 

79 – 83% – 4 

84 – 87% – 4+ 

88 – 90% – 5- 

91 – 94%  - 5 

95 – 96% - 5+ 

97-100% - 6 

 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia 

edukacyjne, religię lub etykę,  

do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, 

do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia  

z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób 

ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

 

 

§ 8. 

 

1.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację 



śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, przed rozpoczęciem ferii 

zimowych, nie później jednak niż do końca stycznia. Dyrektor szkoły corocznie, nie później niż 

do 15 września podaje do wiadomości termin klasyfikacji śródrocznej.  

2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Na klasyfikację, której dokonuje się w klasie programowo najwyższej, składają się:  

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo 

najwyższej;  

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się  

w klasach programowo niższych;  

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.  

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego 

oddziału oraz ocenianego ucznia.  

5. W szkole śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony 

nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu 

opinii tego nauczyciela.  

6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.  

7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej, ustalonym nie później niż na ostatni dzień stycznia,  

a roczne nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

w danym roku szkolnym.  

8. Na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału 

informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania.  



9. Informacja, o której mowa w ust. 8  jest przekazywana uczniom w formie ustnej, a rodzicom 

w formie pisemnej podczas zebrań z rodzicami, konsultacji indywidualnych lub listownie  

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

10. Oceny ustalone zgodnie z ust. 4-9 są ostateczne z zastrzeżeniem trybu odwoławczego,  

o którym mowa w niniejszym statucie.  

 

 

§ 9. 

 

1. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne ustalane są według skali określonej  

w przepisach odrębnych, o której mowa w § 5 ust. 1, przy czym pozytywnymi ocenami 

klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt 1-5, a negatywną 

oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 6.  

2. Oceny klasyfikacyjne odnotowuje się w rubrykach przeznaczonych na ich wpis w dzienniku 

i arkuszu ocen ucznia, a także w protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych  

i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu.  

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła 

umożliwia uczniowi uzupełnienie braków poprzez:  

1) organizację współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu 

zdiagnozowania trudności ucznia i wskazania kierunków pracy z uczniem;  

2) organizację zajęć dodatkowych dla ucznia, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych  

i zaleceń;  

3) współpracę wychowawcy, pedagoga szkolnego z uczniem i jego rodzicami.  

 

 

§ 10. Ocena zachowania 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

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



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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

2. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  

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

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia  

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej.  

4. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program 

nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny 

zachowania.  

 

 

§ 11.  

Ocena zachowania uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej 

 

1. Roczna i semestralna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy. 

2. Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając : 

- opinię innych nauczycieli uczących ucznia oraz innych pracowników szkoły, 

- samoocenę ucznia. 

3. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas 

zajęć edukacyjnych. 

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na : 

- oceny z zajęć edukacyjnych, 

- promocje do klasy programowo wyższej. 

5. Roczna i semestralna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

- 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 o poza nią; 

- okazywanie szacunku innym osobom, 

- udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. 

6. Kryteria oceny  zachowania: 

1) Wzorowa – uczeń bardzo sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje 

zadania dodatkowe.  Bez ważnego powodu nie opuszcza zajęć szkolnych. Zawsze 

uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zwraca się kulturalnie i taktownie  

do osób dorosłych i rówieśników, nie używa 'brzydkich słów". Zawsze przestrzega 

zasad bezpieczeństwa. Jest  koleżeński. Nie popada w konflikty. Nie spóźnia się  

na zajęcia. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć 

szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. 

dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie 

uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. 

2) Bardzo dobra – uczeń jest przygotowany do zajęć. Uzupełnia braki wynikające 

z nieobecności. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych 

i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński.  

Nie popada w konflikty. Nie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się 

podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni 

powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie 

własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład  

i porządek w miejscu pracy. 

3) Dobra – uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć. Zwykle zwraca się 

kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie 

przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu 

uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu popadać w konflikty. 

Zdarza mu się spóźniać na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas 

wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone 

mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, 

cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład  

i porządek w miejscu pracy. 

4) Poprawna – uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Uczeń niegrzecznie 

i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. 

Nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Bywa niekoleżeński.  

Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach i sporach. Nagminnie spóźnia się 



na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć 

szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy 

i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu 

klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy. 

5) Nieodpowiednia – uczeń przejawia lekceważący stosunek do obowiązków 

szkolnych. Nie dba o estetykę własną i otoczenia. Niekulturalnie zachowuje się w 

szkole i poza nią (używa wulgarnych słów, nieodpowiednio odnosi się do kolegów  

i osób dorosłych, nie okazuje im szacunku). Nie respektuje norm i zasad 

obowiązujących w szkole i poza nią. Odznacza się brakiem tolerancji, poszanowania 

cudzej godności. Wpływa destrukcyjnie na atmosferę w szkole. 

6) Naganna – Uczeń dopuszcza się czynów opisanych jako przestępstwa w Kodeksie 

Karnym i jako wykroczenia w Kodeksie Wykroczeń. Jego udziałem są czyny 

niebezpieczne dla zdrowia i życia własnego i innych osób. Nagannie zachowuje się 

w szkole i poza terenem szkoły, naruszając jej dobre imię.  

 

 

§ 12.  

Ocenianie zachowania uczniów IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum 

 

1.Semestralna i roczna ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnieniu przez ucznia 

obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy i szkoły, postawach 

wobec kolegów i innych osób i uwzględnia: 

- 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 i innych osób;  

- godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;  

- okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Czynniki pozytywnie wpływające na ocenę:  

a) kultura osobista  

- życzliwość wobec innych,  

- uprzejmość i nienaganne maniery,  

- dbałość o higienę osobistą i estetyczny wygląd, określony w Statucie i Regulaminie 

Zespołu,  



- umiejętność zachowania się w szkole i poza nią (podczas przerw śródlekcyjnych,  

na ulicy, w czasie wycieczek szkolnych, w środkach lokomocji, w kinie, w teatrze,  

w muzeum, itp.),  

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  

- dbałość o honor i tradycje szkoły, (podczas uroczystości szkolnych i apeli obowiązuje 

strój galowy określony w Statucie Zespołu),  

- dbałość o piękno mowy ojczystej.  

b) aktywność społeczna  

- praca na rzecz klasy,  

- praca na rzecz szkoły,  

- aktywne działanie w samorządzie szkolnym lub klasowym, w organizacjach 

szkolnych, kołach zainteresowań,  

- uczestnictwo w konkursach szkolnych,  

- reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach sportowych, uroczystościach,  

- uczestnictwo w akcjach społecznych (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata),  

- dbałość o estetykę otoczenia,  

- pełnienie dyżurów, przygotowywanie imprez klasowych i szkolnych,  

- pomoc kolegom w nauce.  

c) wypełnianie obowiązków ucznia  

- właściwe zachowanie w czasie zajęć szkolnych,  

- systematyczne przygotowywanie się do zajęć szkolnych,  

- przestrzeganie zasad porządkowych ustalonych przez regulaminy klasopracowni  

i Radę Pedagogiczną (noszenie obuwia zastępczego na białej podeszwie, stroju 

apelowego, przestrzeganie nakazów, szanowanie mienia szkolnego),  

- systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne, obowiązkowe i pozalekcyjne,  

- dostarczanie przez ucznia usprawiedliwień nieobecności na zajęciach wg zasad 

ustalonych w Statucie,  

- w miarę możliwości i uzdolnień rozwijanie swoich zdolności na zajęciach 

pozalekcyjnych  

- korzystanie z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych wg zasad 

ustalonych w Statucie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej 

2) Czynniki negatywnie wpływające na ocenę:  

a) postawa etyczno-moralna  

- wulgarne słownictwo,  



- agresja słowna lub fizyczna,  

- kradzieże, wymuszenia, zastraszanie,  

- oszukiwanie, fałszowanie podpisów i dokumentów,  

- niszczenie sprzętu szkolnego,  

- złe zachowanie  w stołówce, świetlicy,  

- konflikty z rówieśnikami i pracownikami szkoły,  

- uleganie nałogom,  

- arogancja wobec osób dorosłych w szkole i poza nią,  

- kłamstwa,  

- naruszanie godności osobistej,  

- konflikty z prawem,  

- wygląd i strój niezgodny ze Statutem Zespołu.  

b) stosunek do obowiązków szkolnych  

- spóźnienia,  

- ucieczki,  

- wagary,  

- niezmienianie obuwia,  

- lekceważący stosunek do nauki (dezorganizacja przebiegu lekcji, nieprzestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa na wycieczkach, łamanie przepisów klasopracowni),  

- nieprzestrzeganie zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych określonych w Statucie Zespołu,  

- nienoszenie stroju galowego podczas uroczystości szkolnych,  

2. Kryteria regulujące otrzymanie przez ucznia ocen: wzorowej, bardzo dobrej, dobrej, 

poprawnej, nieodpowiedniej oraz nagannej: 

1) Ocena wzorowa - aby otrzymać ocenę wzorową, uczeń musi spełniać kryteria oceny bardzo 

dobrej, a ponadto:  

a) Brać aktywny udział w życiu szkoły; podejmować się dodatkowych zadań oraz pełnić 

funkcje w organizacjach szkolnych i sumiennie się z nich wywiązywać; 

b) Reprezentować szkołę w konkursach i zawodach pozaszkolnych; 

c) Przejawiać własną inicjatywę i pomysłowość w realizacji podjętych zadań; 

d) Być twórczym i kreatywnym; 

e) Swoją postawą wpływać pozytywnie na rówieśników i mobilizować ich do pracy; 

f) Służyć innym pomocą. 

2) Ocena bardzo dobra - aby otrzymać ocenę bardzo dobrą, uczeń musi spełniać kryteria 

oceny dobrej, a ponadto:  



 

a) Systematycznie uczęszcza na lekcje, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności; 

b) Przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa w szkole oraz regulaminów 

szkolnych; 

c) Przestrzega zasad higieny osobistej, dba o estetyczny wygląd; 

d) Dba o mienie szkolne i estetykę pomieszczeń szkolnych, reaguje na fakty niszczenia 

mienia szkolnego, szanuje mienie szkolne i kolegów; 

e) Jest solidnie przygotowany do zajęć, bierze aktywny udział w lekcji; 

f) Bierze aktywny udział w życiu klasy; 

g) Uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i zawodach sportowych; 

h) Wyróżnia się kulturą osobistą w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami, zawsze używa 

zwrotów grzecznościowych; 

i) Jest życzliwy, chętnie służy innym pomocą; 

j) Stara się pozytywnie oddziaływać na innych, umie współpracować w grupie,  

jest koleżeński; 

k) Nie stosuje żadnych form przemocy. 

3) Ocena dobra - aby otrzymać ocenę dobrą, uczeń musi spełniać kryteria oceny poprawnej,  

a ponadto: 

a) Systematycznie uczęszcza na lekcje, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności; 

b) Przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa w szkole oraz regulaminów 

szkolnych; 

c) Przestrzega zasad higieny osobistej, dba o estetyczny wygląd; 

d) Szanuje mienie własne, kolegów i szkoły; 

e) Jest przygotowany do zajęć, stara się brać aktywny udział w lekcji, nie przeszkadza  

w prowadzeniu zajęć; 

f) Chętnie podejmuje zaproponowane mu przez nauczyciela prace na rzecz klasy, szkoły; 

g) Stara się brać udział w zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez nauczyciela; 

h) Jest kulturalny w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami, używa zwrotów 

grzecznościowych; 

i) Słucha poleceń nauczycieli i pracowników szkoły i chętnie je wykonuje; 

j) Jest koleżeński i potrafi współpracować w grupie; 

k) Nie stosuje przemocy wobec innych. 

4) Ocena poprawna - aby otrzymać ocenę poprawną, uczeń musi spełniać następujące 

kryteria:  

a) Systematycznie uczęszcza na lekcje; 



b) Przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa w szkole oraz regulaminów 

szkolnych 

c) Przestrzega zasad higieny osobistej, dba o estetyczny wygląd; 

d) Nie niszczy mienia szkoły i kolegów; 

e) Sporadycznie jest nieprzygotowany do zajęć, nie zawsze bierze aktywny udział w 

lekcji;. 

f) Uczy się i pracuje poniżej swoich możliwości, podejmuje jednak starania o poprawne 

wyniki w nauce; 

g) Zdarza mu się przeszkadzać w lekcji, ale reaguje na uwagi nauczyciela; 

h) Nie angażuje się w życie klasy i szkoły, z powierzonych mu zadań stara się jednak 

wywiązywać; 

i) Poprawnie komunikuje się z dorosłymi i rówieśnikami, czasami zapomina o zwrotach 

j) grzecznościowych; 

k) Poprawnie reaguje na polecenia nauczycieli i pracowników szkoły; 

l) Nie zawsze potrafi współdziałać w grupie; 

m) Sporadycznie popada w drobne konflikty z rówieśnikami, stara się jednak poprawić 

swoje zachowanie. 

5) Ocena nieodpowiednia - aby otrzymać ocenę nieodpowiednią, uczeń musi spełniać 

następujące kryteria:  

a) Opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia; 

b) Często nie przestrzega regulaminów szkolnych; 

c) Zdarza mu się dokonać drobnych zniszczeń mienia szkoły i kolegów; 

d) Często jest nieprzygotowany do lekcji, nie odrabia zadań domowych; 

e) Przeszkadza w prowadzeniu lekcji, nie reaguje na uwagi nauczyciela; 

f) Nie potrafi współdziałać w grupie; 

g) Często nie wykonuje poleceń nauczyciela; 

h) Używa wulgarnych słów, kłamie, ośmiesza innych; 

i) Jest agresywny, stosuje przemoc fizyczną i psychiczną. 

6) Ocena naganna – aby otrzymać ocenę naganną, uczeń musi spełniać następujące kryteria: 

a) Dopuści się czynu zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych; 

b) Ucieka z lekcji, wagaruje; 

c) Umyślnie dokonuje zniszczeń mienia szkoły, klasy, kolegów; 

d) Grozi rówieśnikom, zastrasza ich i czerpie z tego korzyści; 

e) Pali papierosy lub pije alkohol, używa bądź rozprowadza środki odurzające; 

f) Dopuści się kradzieży lub wymuszania pieniędzy. 



g) Wielokrotnie podejmowane wobec ucznia oddziaływania wychowawcze nie wpływają 

na zmianę jego zachowania. Dokona innych wykroczeń, niewymienionych  

w regulaminie, a stanowiących naruszenie ogólnie przyjętych norm moralnych  

i bezpieczeństwa. 

3.Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(opiekunów prawnych) o zasadach szkolnego systemu oceniania zachowania. 

4.Uczniowie klas IV-VI i I – III gimnazjum otrzymują ocenę (wg skali określonej w pkt. 2)                 

na zakończenie semestru i roku szkolnego, a uczniowie klas I-III szkoły podstawowej - ocenę 

opisową zachowania. 

5.Prawo do wyrażania opinii o zachowaniu ucznia ma wychowawca klasy, każdy inny 

nauczyciel, dyrekcja i inni pracownicy szkoły. 

6.Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych, jednak może 

mieć wpływ na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, jeśli w ciągu 

jednego etapu edukacyjnego (etap II i III) uczeń uzyskał dwukrotnie (w latach następujących 

po sobie) ocenę naganną z zachowania. 

7.Wychowawca na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, podczas 

godziny wychowawczej, zapoznaje ucznia z wystawioną mu oceną i uzasadnia ją. 

8.Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 9. 

9.W uzasadnionych przypadkach ocenę zachowania może zmienić Rada Pedagogiczna                          

na posiedzeniu klasyfikacyjnym. 

10.Wyniki bieżących obserwacji zachowania uczniów odnotowywane są w dzienniku 

elektronicznym przez wychowawcę klasy lub nauczycieli. Uwagi pozytywne lub negatywne  

z różnego typu działań zobowiązany jest wpisywać nauczyciel – organizator na bieżąco.  

W przypadku braku takiej możliwości zgłasza to pisemnie wychowawcy klasy, nie później niż 

tydzień przed wystawieniem ocen proponowanych. 

11.Uczniowie klas gimnazjalnych zobowiązani są do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym 

– zasady realizacji projektu zawarte są w statucie szkoły oraz regulaminie projektów 

edukacyjnych. Realizacja projektu edukacyjnego ma wpływ na ocenę roczną z zachowania, w 

roku szkolnym, w którym projekt był realizowany. 

12.W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w art. 

44p ust. 2 ustawy, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym  

na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

13. Ocena wychowawcy klasy jest oceną podsumowującą, jawną, uwzględniając opinię własną 

ucznia, opinię wyrażoną przez kolegów i opinię nauczycieli uczących w danej klasie.  



14. Informacje o zachowaniu ucznia wychowawca zbiera na podstawie:  

1) własnych obserwacji;  

2) uwag pisemnych odnotowanych przez nauczycieli uczących w dzienniku lekcyjnym 

lub zeszycie uwag;  

3) informacji przekazywanych przez nauczycieli, innych pracowników szkoły i uczniów;  

4) uwag osób ze środowiska pozaszkolnego ucznia;  

5) pisemnych informacji instytucji pozaszkolnych o zachowaniu ucznia.  

15. Wychowawca informuje o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania na zasadach i w terminie określonych w niniejszym regulaminie.  

16. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o ustalenie oceny klasyfikacyjnej zachowania 

wyższej niż przewidywana na zasadach i w trybie określonych w niniejszym regulaminie.  

17. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania wpisuje się do dokumentacji 

szkolnej w pełnym brzmieniu.  

18. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 19.  

19. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,  

że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

trybu ustalania tej oceny. Tryb odwoławczy określony jest przepisami niniejszego regulaminu.  

20. Wszystkie uwagi ucznia (pozytywne i negatywne) są zapisane w dzienniku elektronicznym.  

 

 

 

§ 13. Brak podstaw do klasyfikacji 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

2. Na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować pisemnie ucznia i jego 

rodziców o przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia z powodu nieobecności na zajęciach 

lekcyjnych.  

3. Powiadomienie o przewidywanym nieklasyfikowaniu powinno być potwierdzone podpisem 

rodzica i dołączone do dokumentacji oceniania ucznia.  



4. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców o braku 

podstaw do klasyfikacji.  

 

 

§ 14. 

Warunki i tryb otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

 

1. Za przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych i przewidywaną roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z trybem i terminem określonym niniejszym statutem.  

2. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny.  

3. Uczeń lub jego rodzice mogą określić poziom, o podwyższenie oceny do którego się 

ubiegają.  

4. W szkole przyjęto następujące warunki ubiegania się o roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych wyższą niż przewidywana:  

1) roczna frekwencja na danych zajęciach edukacyjnych nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby);  

2) wszystkie nieobecności na danych zajęciach edukacyjnych usprawiedliwione  

na zasadach określonych w niniejszym statucie;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela prac klasowych, testów 

i sprawdzianów, w tym w terminach dodatkowych ustalonych dla uczniów, którzy nie 

przystąpili do nich z powodu nieobecności;  

 4) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy..  

5. Uczeń lub jego rodzice ubiegający się o podwyższenie oceny zwracają się z pisemną prośbą 

w formie podania do nauczyciela w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych lub wychowawcy 

klasy w przypadku oceny zachowania w ciągu 5 dni od uzyskania informacji o przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej.  

6. Podanie o ustalenie wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania musi 

zawierać szczegółowe uzasadnienie.  

7. Wychowawca analizuje uzasadnienie i na podstawie kryteriów oceniania zachowania 

rozpatruje prośbę o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia wyższej niż 

przewidywana. O rozstrzygnięciu informuje ucznia lub jego rodziców w formie pisemnej  



za potwierdzeniem odbioru, a kopię udzielonej odpowiedzi dołącza do dokumentacji oceniania 

ucznia.  

8. Nauczyciel zajęć edukacyjnych weryfikuje spełnienie przez ucznia wymogów określonych  

w ust. 4.  

9. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich wymogów określonych w ust. 4, 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy 

oceny.  

10. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 4 prośba 

ucznia lub jego rodziców zostaje odrzucona, a nauczyciel w formie pisemnej  

za potwierdzeniem odbioru informuje ucznia lub jego rodziców o przyczynach odrzucenia.  

11. Uczeń spełniający wszystkie wymogi, o których mowa w ust. 4 najpóźniej na 7 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w terminie uzgodnionym z uczniem, 

przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne 

sprawdzianu pisemnego, obejmującego zakres programowy, który w toku bieżącego oceniania 

ucznia został oceniony na ocenę niższą niż wnioskowana.  

12. Sprawdzian, oceniony zgodnie z ocenianiem przedmiotowym, zostaje dołączony  

do dokumentacji oceniania ucznia.  

13. Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych wyższej niż 

przewidywana następuje jedynie w przypadku, gdy sprawdzian, o którym mowa w ust. 11. 

został oceniony na ocenę nie niższą niż ta, o którą wnioskowano.  

14. Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych lub zachowania nie 

może być niższa od oceny proponowanej.  

 

 

§ 15. Egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego  

na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. Wyrażenie zgody może nastąpić  



w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale istotne przyczyny nieusprawiedliwionej 

nieobecności ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który na podstawie przepisów szczególnych:  

1) spełnia obowiązek szkolny poza szkołą;  

2) realizuje indywidualny program lub tok nauki.  

5. Egzamin klasyfikacyjny, na ogólnych zasadach dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego, 

przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, a termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku 

plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych  

i wychowania fizycznego egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

8. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

9. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z plastyki, muzyki, zajęć 

artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych.  

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

przeprowadza, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, komisja, w której skład wchodzą:  

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 przeprowadza,  

z uwzględnieniem przepisów szczególnych, komisja, w której skład 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. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice ucznia.  

13. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  



4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

15. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem trybu 

odwoławczego, o którym mowa w niniejszym statucie.  

16. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie roczne negatywne 

oceny klasyfikacyjne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.  

 

 

§ 16. Egzamin poprawkowy 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:  

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo  

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy, na ogólnych zasadach dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego, 

przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego 

wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

i podaje do wiadomości uczniów i ich rodziców, w szczególności poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń i przesłanie informacji do rodziców ucznia za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru. Najpóźniej w ostatnim dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczeń otrzymuje 

zakres wymagań i zagadnienia, które będzie obejmował egzamin poprawkowy.  

3. 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 jednak niż do końca września.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku plastyki, 

muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych  

i wychowania fizycznego egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

5. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą:  

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

przewodniczący komisji;  



2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

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

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu poprawkowego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna  

z zastrzeżeniem trybu odwoławczego, o którym mowa w niniejszym statucie.  

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę.  

11. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, 

 że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.  

 

 

§ 17. Tryb odwoławczy 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,  

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  



nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku 

egzaminu poprawkowego, termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  

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

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęć edukacyjnych;  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania.  

5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny.  

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 7.  

7. W przypadku wniesienia zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, ocena ustalona przez komisję,  

o której mowa w ust. 4, jest ostateczna.  

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przeprowadza 

się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego sprawdzian  

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

10. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia 

się z uczniem i jego rodzicami.  

11. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wchodzą:  

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

przewodniczący komisji;  



2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

12. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 11 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

13. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wchodzą:  

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

przewodniczący komisji;  

2) wychowawca oddziału;  

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;  

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;  

7) przedstawiciel rady rodziców.  

14. Komisja, o której mowa w ust. 4 pkt 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalana  

w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji.  

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

w szczególności:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania sprawdzające;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

16. Do protokołu, o którym mowa w ust. 15, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez 

ucznia zadania praktycznego.  

17. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, sporządza się protokół, zawierający  

w szczególności:  

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

2) termin posiedzenia komisji;  



3) imię i nazwisko ucznia;  

4) wynik głosowania;  

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

18. Protokoły, o których mowa w ust. 15 i 17, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.  

 

 

§ 18. Promowanie i ukończenie szkoły 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości 

etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.  

2. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym  

3. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie  

w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości 

etnicznej lub języka regionalnego oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego 

oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w 

programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego.  

4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.  

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej  

z wyróżnieniem.  

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć.  

7. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,  

o której mowa w ust. 5, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą 

całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.  



8. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych  

co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

 

 

§ 19. Projekt edukacyjny 

 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest 

zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego 

problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.  

2. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach 

uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.  

3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela  

i obejmuje:  

1) wybór tematu projektu edukacyjnego;  

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;  

3) wykonanie zaplanowanych działań;  

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;  

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.  

4. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.  

5. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:  

1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 1;  

2) czas realizacji projektu edukacyjnego;  

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;  

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;  

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.  

6. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną 

realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji 

projektu, o których mowa w ust. 3.  

7. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

8. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w § 19 

ust. 2, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie 

informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".  



7. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania 

zachowania ucznia gimnazjum. 

   

 

§ 20. Ukończenie szkoły 

 

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli:  

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 

języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;  

2) przystąpił do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie przepisów 

odrębnych, z tym, że:  

 a) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane  

ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest 

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje 

do egzaminu gimnazjalnego,  

b) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane  

ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w pkt 2 lit.  

a może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej  

z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części, na 

wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;  

c) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, który przystępuje do części 

trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na 

podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, jest zwolniony  

z obowiązku przystąpienia do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. 

Uczeń ten może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, 

na wniosek rodziców.  

2. Uczeń szkoły, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę 

i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu gimnazjalnego.  

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

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



4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć.  

5. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli  

w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 

końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.  

6. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym.  

 

 

§ 21. Świadectwo szkolne 

 

1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia  

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego są wydawane na podstawie odrębnych 

przepisów.  

2. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, 

zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.  

8. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje 

świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.  

9. Uczeń, który ukończył szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.  

10. Uczeń, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły 

potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.  

 

 

§ 22. Egzamin gimnazjalny 

 

1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te 

wymagania.  

2. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie przepisów ustawy i przepisów 

wykonawczych.  

 



§ 23. Ewaluacja Oceniania wewnątrzszkolnego 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne jest monitorowane przez cały rok szkolny, zarówno przez 

nauczycieli przedmiotów, jak i wychowawców klas oraz dyrektora szkoły, który sprawdza 

m.in. zgodność oceniania zapowiadanych testów, sprawdzianów i prac klasowych z wcześniej 

ustaloną skalą procentową, rytmiczność oceniania i przestrzeganie ustalonych terminów i form 

przekazywania informacji, o których mowa w Ocenianiu wewnątrzszkolnym rodzicom 

i uczniom.  

2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Oceniania wewnątrzszkolnego są przedstawiane 

i dyskutowane podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, zespołów nauczycielskich,  

w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.  

3. Propozycje zmian w brzmieniu poszczególnych zapisów są podnoszone na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, która po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim podejmuje 

decyzję o wprowadzeniu proponowanych zmian, bądź ich odrzuceniu. 

 

 


