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Podstawa prawa: 

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2156  

z późn. zm.) 

- Rozporządzenie 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 ) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego  

i egzaminu maturalnego ( Dz. U.  z 2015 r. poz. 959 ) 

 

 

 

1. Istota oceniania  

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na: 

a) rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej  

i programów nauczania realizowanych w szkole, 

b) ocenie zachowania polegającego na rozpoznaniu przez wychowawcę, nauczycieli  

i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

 

2. Sposoby informowania o zasadach oceniania. 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz  

rodziców/prawnych opiekunów o: 

a) wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) możliwości poprawy niezadowalającej oceny, 

d) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

 

2. Fakt przekazania powyższych informacji nauczyciel odnotowuje w dzienniku                

lekcyjnym, a uczniowie w zeszytach przedmiotowych. Wymagania na lekcje wychowania 

fizycznego powinny być przedstawione na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym. 
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3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz        

rodziców/prawnych opiekunów o zasadach oceniania zachowania (warunkach, sposobie, 

kryteriach), w tym o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Przekazanie tych informacji odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

 

3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. 

1) Przyjmuje się następujące kryteria wymagań na poszczególne stopnie szkolne:  

 

1. stopień celujący (6) oznacza, że uczeń w pełni opanował wiedzę i umiejętności zgodnie  

z podstawą programową i programem nauczania przyjętym przez prowadzącego, wiedza  

i umiejętności są oryginalne i twórcze oraz wykazują dużą samodzielność w ich uzyskiwaniu; 

ponadto uczeń uczestniczy w konkursach, olimpiadach wiedzy i umiejętności,  

 

2. stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował w pełni zakres wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej, programu nauczania realizowanego przez nauczyciela, 

samodzielnie rozwiązuje trudne problemy i zadania,  

 

3. stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej  

i programu nauczania realizowanego przez nauczyciela nie jest pełne, ale nie prognozuje 

kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia; uczeń samodzielnie rozwiązuje typowe 

zadania,  

 

4. stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie 

wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej i programie nauczania 

realizowanym przez nauczyciela, co może spowodować  kłopoty przy poznawaniu kolejnych 

treści kształcenia danego przedmiotu (dziedziny edukacji); uczeń podejmuje próby 

rozwiązywania zadań typowych,  

 

5. stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości  

i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej i programie realizowanym przez 

nauczyciela, jest tak niewielkie, że stawia pod znakiem zapytania możliwości dalszego kształcenia 

w danym przedmiocie (dziedzinie edukacji), a na kolejnym etapie kształcenia utrudnia naukę 
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przedmiotów pokrewnych; elementarna wiedza i umiejętności pozwalają mu na świadomy udział 

w zajęciach lekcyjnych,  

 

6. stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej i programu realizowanego przez nauczyciela, co 

uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowywania kolejnych treści danego przedmiotu, 

a na kolejnym etapie kształcenia zasadniczo uniemożliwia naukę przedmiotów pokrewnych.  

 

2) Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne począwszy od klasy IV, ustala się  

w stopniach wg 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. 

 

3) Wymaga się, aby w okresie uczeń uzyskał minimalną liczbę ocen umożliwiającą wystawienie 

oceny śródrocznej lub rocznej: 

 

Liczba godzin zajęć danego przedmiotu 
tygodniowo 

Minimalna liczba ocen w każdej kategorii 
edukacyjnej 

1 3 

2 4 

3 5 

4 6 

5 - 6 6 

 

 

4. Sposoby i techniki gromadzenia informacji o uczniu. 

1. Przed przystąpieniem do pracy z uczniem, nauczyciel zapoznaje się z dokumentacją 

z wcześniejszego etapu edukacyjnego, z informacjami od rodziców o dziecku oraz  

z ewentualnym opiniami lekarskimi czy innymi, które dostarczą rodzice. 

 

2. Nauczyciel współpracuje z logopedą, pedagogiem lub innymi specjalistami opiekującymi się 

dzieckiem. 
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3. Informacje o dziecku/ uczniu służą organizacji  pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  

np. włączeniu ucznia do zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających, sportowych, 

umuzykalniających, szachowych, tanecznych, czy innych organizowanych na terenie szkoły. 

 

4. Oceny ucznia są jawne zarówno dla niego jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. 

Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

przechowywana do 31 sierpnia danego roku szkolnego i udostępniona uczniowi lub jego 

rodzicom/prawnym opiekunom. 

 

5. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni  

psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

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

deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym  

z programu nauczania.  

 

5a. Opinie o uczniu są gromadzone i przechowywane w gabinecie dyrektora szkoły. 

 

6. Poradnia wydaje opinie uczniom po I etapie edukacyjnym (po ukończeniu klasy III)  

nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów. Po złożeniu wniosku do dyrektora szkoły i wydaniu opinii 

przez radę pedagogiczną dyrektor przekazuje wniosek za zgodą rodziców/prawnych opiekunów 

do poradni zgodnie z Procedurą wydawania opinii o uczniu Zespołu Szkół w Starym Folwarku 

do instytucji wspomagających proces wychowawczy. 

 

7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę powinien 

ją uzasadnić. Wszystkie oceny bieżące dokumentuje się w dzienniku lekcyjnym  

i w  dzienniczkach, które każdy uczeń przedstawia nauczycielowi na lekcji  

i rodzicom/prawnym opiekunom w domu do wglądu i do podpisu. Podpis rodzica/prawnego 

opiekuna potwierdza otrzymanie informacji o aktualnych postępach lub trudnościach 

edukacyjnych lub wychowawczych ucznia. 
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5. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

Z prac pisemnych – testów i sprawdzianów uczeń otrzymuje oceny wg skali : 

0- 35% niedostateczny 

36 – 50 % dopuszczający 

51 – 70 % dostateczny 

71 – 85 % dobry 

86 – 95 % bardzo dobry 

96 – 100 % celujący 

 

 

1) pisemne prace klasowe – obowiązkowe, z działu programowego; nauczyciel przygotowujący 

sprawdzian ma obowiązek:  

a) z tygodniowym wyprzedzeniem poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym 

  pytań sprawdzających;  

b) pracę klasową (sprawdzian) poprzedzić powtórzeniem;  

c) z tygodniowym wyprzedzeniem wpisać (ołówkiem) swój termin w dzienniku lekcyjnym;  

d) przestrzegać ustaleń terminów innych nauczycieli;  

e) oddać i omówić sprawdzone prace w ciągu dwóch tygodni.  

 

2) kartkówki – obowiązkowe. Nauczyciel przeprowadzający kartkówkę ma obowiązek:  

a) przeznaczyć na kartkówkę 10 do 15 minut;  

b) nauczyciel ma prawo przeprowadzić niezapowiedzianą kartkówkę z ostatniej lekcji 

(zamiast odpowiedzi ustnej), ale ma obowiązek uprzedzić uczniów o takiej formie  

na początku roku szkolnego. 

c) umożliwić uczniowi, który z przyczyn obiektywnych nie pisał kartkówki, jej pisanie lub zaliczenie 

ustne;  

 

3) odpowiedzi ustne – obowiązkowe, minimum jedna w półroczu z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych,  

 

4) prace długoterminowe (nie dłużej jednak niż miesiąc) – obowiązkowe, minimum jedna  

w półroczu, również tzw. projekty (nie tylko obowiązkowe w klasie II gimnazjum) 

 

5) prace domowe – obowiązkowe; nauczyciel ma obowiązek przestrzegać następujących 

zasad zadawania, sprawdzania i oceniania prac domowych:  
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a) zadawanie prac domowych:  

1. praca domowa zadawana uczniom może mieć formę ustną lub pisemną;  

2. nauczyciel nie zadaje uczniom pracy domowej jeśli z przyczyn organizacji innych zajęć  

w szkole uczeń nie będzie mógł odrobić tej pracy  

3. każdy uczeń jest zobowiązany zapisać (zaznaczyć) pracę domową w zeszycie przedmiotowym, 

zeszycie ćwiczeń lub w podręczniku;  

4. obowiązkiem nauczyciela jest precyzyjne wyjaśnienie zadanej pracy domowej oraz udzielenie 

uczniom odpowiedzi na pytania i wątpliwości jej dotyczące;  

5. długoterminowe prace domowe (wypracowania, projekty, referaty, zestawy zadań/ćwiczeń, 

prezentacje) są zadawane na czas nie krótszy niż tydzień;  

 

b) sprawdzanie prac domowych:  

1. wykonanie każdej pracy domowej jest sprawdzane przez nauczyciela tzw. metodą ilościową – 

uczniowie nieprzygotowani są odnotowywani w ogólnie przyjęty sposób- pracę odczytuje kilku 

wybranych uczniów lub metodą jakościową polegającą na  przeczytaniu pracy przez nauczyciela, 

poprawieniu ewentualnych błędów i potwierdzeniu podpisem na bieżąco lub innym symbolem  

w zeszycie przedmiotowym/zeszycie ćwiczeń ucznia;  

2. brak pracy domowej, ujawniony podczas sprawdzania jest odnotowywany przez nauczyciela  

w zeszycie przedmiotowym/zeszycie ćwiczeń lub w dzienniczku ucznia poprzez wpis: „Brak 

pracy domowej”;  

3. każdy uczeń może w ciągu półrocza zgłosić brak pracy domowej (zgodnie z PSO nauczyciela) 

bez podawania przyczyny, okazjonalnie honorowane jest również zgłoszenie /usprawiedliwienie 

rodzica/prawnego opiekuna;  

4. zgłoszoną – brakującą – pracę domową uczeń jest zobowiązany uzupełnić  

i przygotowaną pokazać nauczycielowi na następnych zajęciach;  

5. zgłoszenie braku pracy domowej musi nastąpić przed rozpoczęciem zajęć w klasie,  

w której te zajęcia się odbywają;  

6. długoterminowe prace domowe uczniów (wypracowania, projekty, referaty, zestawy 

zadań/ćwiczeń, prezentacje) są sprawdzane przez nauczyciela w terminie nie dłuższym niż dwa 

tygodnie po zakończeniu zadania. 

 

c) ocenianie prac domowych:  

1. nie każda praca domowa jest oceniana w stopniu; nauczyciel może zastosować ocenę 

motywacyjną: „świetnie”, „bardzo ładnie”, „popraw pismo”, „przemyśl wnioski”, itp. 
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2. każdemu uczniowi jest sprawdzana i oceniana długoterminowa praca domowa (wypracowania, 

projekty, referaty, zestawy zadań/ćwiczeń, prezentacje);  

3. ocena za prace domowe wyrażona stopniem może być opatrzona krótkim 

komentarzem/uzasadnieniem nauczyciela;  

4. niepoprawnie wykonaną pracę domową uczeń jest zobowiązany poprawić i ponownie oddać 

nauczycielowi do oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;  

5. nieprzygotowanie pracy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny 

zgodnej z Przedmiotowym Systemem Oceniania nauczyciela. 

 

6) prace dodatkowe – nieobowiązkowe. Nauczyciel przydziela pracę na prośbę ucznia lub  

z własnej inicjatywy chętnym uczniom,  

 

7) praca na lekcji,  

 

8) czytelnictwo - ocenianie poziomu czytelnictwa uczniów jest formą motywowania do 

podnoszenia kultury czytelniczej uczniów.  

a) Popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów nie może ograniczyć się tylko do kanonu lektur 

szkolnych.  

b) Bieżącemu ocenianiu podlega czytelnictwo przez uczniów książek spoza wykazu lektur 

obowiązujących na danym poziomie klasowym.  

c) Informacje o poziomie czytelnictwa poszczególnych uczniów bibliotekarz szkolny przekazuje 

nauczycielowi języka polskiego na jego prośbę; popularyzuje informacje  

o uczniach regularnie korzystających z zasobów biblioteki poprzez (dyplomy  

za czytelnictwo, zestawienie poziomu czytelnictwa klas oraz poszczególnych uczniów  

na gazetkach szkolnych i na stronie szkoły) 

 

6.  Zasady kontroli postępów w nauce. 

1) W ciągu dnia nauki może być tylko jeden sprawdzian. Dopuszcza się odstępstwo, po 

wcześniejszym ustaleniu z uczniami, w przypadku uczniów gimnazjum, gdy klasa z przyczyn 

organizacyjnych nie może napisać sprawdzianu w kolejnym tygodniu ( np. wyjazd na wycieczkę, 

do kina, itp.). 

2) w ciągu tygodnia dopuszcza się:  

a) w szkole podstawowej – 2 sprawdziany 

b) w gimnazjum – 4 sprawdziany zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. 
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3) niedopuszczalne jest przeprowadzanie kartkówek i sprawdzianów „za karę” w sytuacji, gdy 

nauczyciel ma kłopoty z dyscypliną w klasie. 

 

4) niedopuszczalne jest, aby w ciągu jednej godziny lekcyjnej były przeprowadzane dwa 

sprawdziany, kartkówki, każdy(-a ) na inny temat. 

 

5) ze sprawdzianu (kartkówki) uczeń może otrzymać dwie oceny, jeśli nauczyciel rozgraniczy zakres 

sprawdzanej wiedzy, np. ortografia i nauka o języku. 

 

7. Terminy zwrotu sprawdzonych prac pisemnych. 

1. Nauczyciel zwraca prace sprawdzone w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od 

przeprowadzenia. 

 

2. Omawia sprawdzian na lekcji, wskazuje treści opanowane w stopniu zadawalającym oraz te, które 

wymagają utrwalenia. 

 

3. Ustala termin poprawy zgodnie z przyjętymi zasadami. 

 

8. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów. 

1. Nauczyciel wpisuje oceny bieżące do dziennika i do dzienniczka ucznia; ewentualnie do jego 

zeszytu, zeszytu ćwiczeń 

 

2. Rodzice mogą w każdym momencie poprosić o informacje na temat funkcjonowania dziecka  

w szkole: nauczyciela prowadzącego, wychowawcę lub dyrektora szkoły 

 

3. Informacje są przekazywane podczas zebrań klasowych 2 razy w semestrze. 

  

9. Warunki wglądu do sprawdzonych prac pisemnych. 

1. Prawo wglądu do sprawdzonych prac pisemnych mają uczniowie, ich rodzice/prawni 

opiekunowie, dyrektor szkoły. 

 

2. Nauczyciel może wydać poprawione prace do domu w celu udostępnienia ich rodzicom, pod 

warunkiem, że uczeń zwraca prace następnego dnia. Jeśli nauczyciel ma trudności z zebraniem 
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prac od ucznia, traci on prawo wynoszenia pracy do domu. W takiej sytuacji rodzice/prawni 

opiekunowie mogą obejrzeć prace dziecka w szkole, po wcześniejszym umówieniu się  

z nauczycielem/dyrektorem szkoły. 

     

10. Warunki poprawiania ocen bieżących niesatysfakcjonujących ucznia. 

1. Uczeń ma prawo pytać o treści, których nie zrozumiał i oczekiwać ponownych wyjaśnień. 

 

2. Uczeń może dwa razy w okresie poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie 

ustalonym z nauczycielem, nie później niż w ciągu tygodnia po otrzymaniu wyników  

sprawdzianu. 

 

2a. W przypadku dwukrotnego otrzymania oceny niedostatecznej z poprawy, uczeń traci    

            prawo do poprawy w okresie. 

 

3. Uczeń ma prawo raz w okresie poprawić inną niesatysfakcjonującą ocenę ze sprawdzianu; w 

przypadku otrzymania słabszej oceny z poprawy uczeń „zachowuje” pierwszą ocenę, ale traci 

prawo do poprawy w okresie. 

 

4. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją dwa razy w okresie nieprzygotowanie bez konsekwencji 

oceny niedostatecznej (w dzienniku lekcyjnym „S”, - lub „N”); w przypadku wykorzystania 

„szans” kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną. 

 

5. Uczeń ma prawo wykorzystać „szczęśliwy numerek”, o ile nie wypada on w dniu 

zapowiedzianego sprawdzianu. 

 

5a. Zasady „szczęśliwego numerku” określa regulamin opracowany przez Samorząd Uczniowski. 

 

11. Warunki i tryb uzyskania śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych. 

 

1.  Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz  zachowania  

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, przy czym oceny bieżące z zajęć edukacyjnych wystawia się  

w stopniu. 
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2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w ostatnim tygodniu przed feriami 

zimowymi, klasyfikowanie roczne w ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku 

szkolnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, podyktowanych względami 

organizacyjnymi pracy szkoły (wycieczka, impreza szkolna lub środowiskowa) klasyfikowanie 

może odbyć się w tygodniu poprzedzającym ostatni tydzień nauki przed feriami lub przed 

wakacjami. 

 

3. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz 

rocznej oceny zachowania.  

 

3a. Jeśli uczeń uczęszcza na lekcje religii, otrzymuje ocenę w stopniu. 

 

4. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową: 

a) roczna ocena opisowa uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości  

i  umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

b) oceny cząstkowe bieżące w klasach I-III wystawia się w stopniu wg skali ocen z pkt.3.2 

 

5. Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega  

na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  

zachowania. 

 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, 

plastyki i zajęć artystycznych nauczyciel uwzględnia wysiłek ucznia i jego predyspozycje. 

Szczegóły i warunku wymagań określa nauczyciel przedmiotu. 

 

7. W oparciu o „Procedurę zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych oraz usprawiedliwiania 

nieobecności uczniów” w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas 

określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki 

lub technologii informacyjnej. 
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8. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej (specjalistycznej) dyrektor zwalnia z nauki drugiego języka obcego do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i/lub 

posiadającego orzeczenie poradni o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego naucz

ania. 

 

9. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

zwolniony albo zwolniona. 

 

10. Uczeń ma obowiązek uzupełniać braki z powodu nieobecności i przygotowywać się do 

lekcji na bieżąco.  

 

11. W przypadku nieobecności przekraczającej 1 tydzień  nauczyciel umożliwia uczniowi nadrobienie 

zaległości: 

a) z matematyki , j. polskiego, języka obcego w ciągu jednego tygodnia od dnia pojawienia się  

w szkole;  

b) z pozostałych przedmiotów w ciągu 2 tygodni.  

 

12. W każdym przypadku dłuższej nieobecności sposób uzupełnienia braków oraz termin 

nadrobienia zaległości uczeń ustala z nauczycielem prowadzącym. 

 

13. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich przedmiotów jeżeli  

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

     nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu      

     przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

 

12. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

1. Uczeń (lub jego rodzice/prawni opiekunowie), który nie zgadza się z przewidywaną na miesiąc 

przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej oceną z przedmiotu, 

występuje z prośbą do nauczyciela o ustalenie warunków zmiany oceny. Warunki te ustala 

nauczyciel przedmiotu i informuje o nich ucznia i rodziców/prawnych opiekunów. Warunki, o 



str. 14 
 

których mowa wyżej, muszą być spełnione najpóźniej na 7 dni przed terminem rady 

klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej. Sytuacja ta nie dotyczy ucznia, u którego brak jest 

podstaw do wystawienia oceny klasyfikacyjnej. 

 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia obowiązkowe i dodatkowe,  a ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli uczących w danej klasie, uczniów tej klasy i samego ucznia.  

 

3. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej oceny z zachowania na określonych 

warunkach: 

a) zaangażowanie w życie społeczne szkoły: 

- pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych 

- wykonywanie gazetek okolicznościowych 

- udział w akcjach charytatywnych (przynajmniej 1) 

- pomoc koleżeńska w nauce słabszym uczniom 

- inne działania zalecone przez wychowawcę 

b) kultura osobista: 

- nienaganne zachowanie na lekcjach, przerwach i wyjazdach szkolnych 

- nieużywanie wulgaryzmów 

c) przestrzeganie regulaminu i statutu szkoły 

 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają 

wpływu  na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

5. Wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych    

opiekunów o uzyskanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych, po odbyciu rady pedagogicznej 

klasyfikacyjnej i nie później niż przed rozpoczęciem ferii zimowych. Informacja ta powinna być 

przekazana na zebraniach z rodzicami lub podczas spotkań indywidualnych. 

 

6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (okresowej) stwierdzono, że poziom osiągnięć   

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub może  utrudnić kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków 

w formie określonej przez zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, tj. konsultacje 



str. 15 
 

indywidualne z nauczycielem, udział w zajęciach wyrównawczych, wsparcie na świetlicy, lub inne 

wskazane przez zespół. 

 

13. Tryb klasyfikacji 

1. Na miesiąc przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

klasy informują ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów  o przewidywanych ocenach z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.  

 

2. Przewidywane oceny nauczyciele wpisują do dzienniczków oraz ołówkiem do dziennika 

lekcyjnego w sposób ustalony na zebraniu rady pedagogicznej.  

 

3. W przypadku przewidywanych ocen niedostatecznych wychowawca zobowiązany jest do 

poinformowania rodziców/prawnych opiekunów ucznia i uzyskaniu potwierdzenia w formie 

pisemnej, że informacja o przewidywanych ocenach została rodzicom/prawnym opiekunom 

przekazana (notatka w dzienniku lekcyjnym, dzienniczku ucznia, ewentualnie potwierdzenie 

odbioru listu poleconego zawierającego przewidywane oceny). Wzór informacji (załącznik nr 1.) 

 

14.  Egzaminy klasyfikacyjne 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać                                   

egzamin klasyfikacyjny. 

 

2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

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

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również – na własny wniosek - uczeń realizujący na podstawie 

odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

 

4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą: 

a) nie obejmuje: techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, 

wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

b) Nie ustala się oceny zachowania.  
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c) Dyrektor powołuje komisję złożoną z: dyrektora szkoły – przewodniczącego  

i nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych właściwych dla danej klasy.  

d) Ustala się liczbę przedmiotów, z których uczeń może zdawać egzamin jednego dnia.  

e) Podczas egzaminu w charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice dziecka/prawni 

opiekunowie. 

f) Komisja sporządza protokół zgodnie z zasadami wskazanymi w § 17 pkt. 14 

Rozporządzeniu 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 2015r. poz. 843). 

 

5. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Z przedmiotów wymienionych  

w pkt. 5 dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkole egzamin ma charakter przede 

wszystkim zadań praktycznych. 

 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego, powinien być  uzgodniony z uczniem i jego 

rodzicami/prawnymi opiekunami i odbyć się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień  

zakończenia rocznych zajęć edukacyjno – wychowawczych. 

 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  

w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub podobnych zajęć 

edukacyjnych. 

 

8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, 

b) termin egzaminu, 

c) zadania ( ćwiczenia ) egzaminacyjne, 

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. W arkuszu  ocen wpisuje się datę  

i wynik przeprowadzonego egzaminu. 

 

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

w wyznaczonym terminie może przystąpić w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły  
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w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 

 

11. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  roczna lub 

semestralna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna. 

 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”. 

 

13. Ustala się tryb odwołania o ile uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie zgłoszą 

zastrzeżenia do dyrektora szkoły, uznając, że roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

 

14. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć  

dydaktyczno-wychowawczych 

 

15. W przypadku stwierdzenia, że zastrzeżenia zgłoszone przez ucznia/ jego rodziców/prawnych 

opiekunów są uzasadnione, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  

– przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej  

i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

16. Sprawdzian, o którym mowa przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi 

opiekunami. 

 

17. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo wskazany  jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, o ile nie zostanie zwolniony na własną prośbę 

lub z innych ważnych przyczyn z  udziału w pracach  komisji; wówczas dyrektor powołuje 
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innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia lub z innej szkoły w porozumieniu  

z dyrektorem tej szkoły, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia 

edukacyjne 

 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej  klasie, 

d) pedagog lub psycholog, o ile jest zatrudniony, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

 

18. Ocena ustalona przez komisję nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest                

ostateczna. Zmieniona może być jedynie ocena klasyfikacyjna  roczna lub semestralna  

z zajęć edukacyjnych w wyniku zdania egzaminu poprawkowego (począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej z jednego lub dwóch przedmiotów). 

 

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

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu,  

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

20. Do protokołu, o którym mowa w  pkt. 19 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą    

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 



str. 19 
 

 

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

terminie może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły. 

 

22. Przepisy o przeprowadzaniu egzaminu sprawdzającego stosuje się odpowiednio w przypadku 

uzyskania rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku 

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

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

 

15. Egzaminy poprawkowe 

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną  

z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin 

poprawkowy. 

 

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

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki technologii 

informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien 

mieć formę ćwiczeń praktycznych. 

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia  rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin ten przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły  

w składzie : 

a) dyrektor szkoły – przewodniczący , 

b) nauczyciel danego przedmiotu uczący ucznia – członek komisji , 

c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – członek komisji , 

O ile nauczyciel uczący ucznia wnioskuje o zwolnienie z udziału w pracy komisji dyrektor 

powołuje innego nauczyciela tego przedmiotu z tej bądź innej szkoły (po uzgodnieniu  

z dyrektorem tej szkoły) . 

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, datę egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez 
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komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację  

o wypowiedziach ustnych. Protokół włącza się do arkusza ocen ucznia i dokonuje wpisu o dacie 

egzaminu i jego wyniku . 

 

6. Uczniowi, który z przyczyn losowych usprawiedliwionych nie mógł przystąpić do egzaminu  

w wyznaczonym terminie, dyrektor szkoły określa nowy termin, nie później niż do końca 

września. 

 

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.  

 

16.  Ocenianie zachowania 

1. Oceny zachowania bieżące, śródroczne, roczne począwszy od klasy IV, ustala się  

wg następującej skali: 

l.p. Nazwa oceny Skrót 

1 Wzorowe wz. 

2 Bardzo dobre bdb. 

3 Dobre db. 

4 Poprawne pop. 

5 Nieodpowiednie ndp. 

6 Naganne ng. 

 

2. Ocena z zachowania jest informacją o postawach, nawykach i motywacji ucznia. 

 

3. Obniżenie oceny zachowania należy rozumieć jako wyrażenie opinii o postawie ucznia, który 

nagminnie nie chce podporządkować się regułom rządzącym w społeczeństwie rozumianym 

wąsko (w społeczności szkolnej) i szeroko (w społeczeństwie). 

 

4. W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową. 

 

5. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na: 

a) ocenę z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły poza sytuacją, gdy dwa 

razy z rzędu ustalono uczniowi naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
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6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza nią, 

g) okazywanie szacunku innym osobom; 

 

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

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

8. Nauczyciele uczący danego ucznia mają obowiązek zapoznać się z opinią, orzeczeniem  

i stosować metody i formy pracy zalecane w w/w opinii/orzeczeniu. 

 

9. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń taki może mieć pozytywne 

oceny ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

17.   Kryteria ocen zachowania 

Przyjmuje się następujące kryteria ocen zachowania, które uwzględniają postawy  

i zachowania uczniów zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Przy każdej ocenie uwzględnia 

się warunki realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum. 

 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) zawsze posiada potrzebne przybory szkolne zgodnie z warunkami określonymi w PSO danych 

zajęć edukacyjnych, 

b) na tle klasy wyróżnia się wysoką kulturą słowa, bycia, odnosi się z szacunkiem  

do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

c) szanuje mienie swoje, kolegów, szkolne, publiczne, 

d) przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji, 
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e) potrafi właściwie reagować na błędy własne i otoczenia, 

f) zawsze chodzi w zmienionym obuwiu, dba o estetyczny i kulturalny wygląd stosownie  

do wieku (nie ubiera się prowokująco i wyzywająco, nie maluje włosów, paznokci; nie nosi zbyt 

dużych dekoltów, zbyt krótkich spódnic, nie okalecza ciała ani nie ozdabia  

w sposób budzący kontrowersje), 

g) na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym zgodnie z ustaleniami zawartymi  

w Statucie szkoły. Dba o znaczek swojej szkoły i przypina go na uroczystości szkolne. 

h) zna hymn państwowy i hymn szkoły, 

i) umie zachować się reprezentując szkołę, w poczcie sztandarowym oraz podczas uroczystości 

szkolnych, 

j) nie ma żadnej negatywnej uwagi w dzienniku, 

k) nie używa wulgarnego słownictwa, przestrzega norm i form  grzecznościowych, 

l) systematycznie uczęszcza do szkoły, jest punktualny, 

m) nie ulega nałogom, 

n) jest tolerancyjny, szanuje poglądy i przekonania innych ludzi, 

o) angażuje się w życie szkoły, wykonuje powierzone zadania, nie odmawia pomocy. 

 

Podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, 

aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji. 

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) zgodnie z PSO  posiada potrzebne przybory szkolne, książki, zeszyty, strój gimnastyczny, i inne 

wymagane przez nauczyciela niezbędne w realizacji zadań podstawy programowej, 

b) potrafi właściwie reagować na błędy własne i otoczenia, 

c) dba o estetykę swojego wyglądu, zdrowie i higienę osobistą, 

d) aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

e) ma nie więcej niż jedną uwagę negatywną w dzienniku, 

f) nie używa wulgarnego słownictwa, stosuje zwroty grzecznościowe w kontaktach międzyludzkich, 

g) systematycznie uczęszcza do szkoły, jest punktualny, nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej bez 

usprawiedliwienia,  

h) jest tolerancyjny, szanuje poglądy i przekonania innych ludzi, 

i) pracuje na rzecz klasy, szkoły,  

j) nie ulega nałogom i potrafi zareagować na niewłaściwe propozycje ze strony innych, 

k) szanuje mienie swoje, kolegów, szkoły i innych, 
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l) nie spóźnia się na lekcje, ma w okresie nie więcej niż 1 spóźnienie, 

m) dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, dobrze spełnia wymagania szkolne, 

 

Podczas realizacji projektu edukacyjnego pełnił aktywną rolę, wspomagając członków zespołu. 

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) potrafi właściwie reagować na błędy własne i otoczenia, 

b) jest uczynny, chętnie pomaga innym, 

c) pracuje na rzecz klasy, szkoły, 

d) nie ulega nałogom, 

e) nie używa wulgarnego słownictwa, stosuje zwroty i formy grzecznościowe, 

f) dba o mienie własne i innych, 

g) zazwyczaj dba o mienie własne i innych, 

h) nie otrzymał więcej niż 2  uwagi o braku przyborów szkolnych, stroju, podręcznika, zmiany 

obuwia lub braku pracy domowej, 

i) dostarcza usprawiedliwienia nieobecności w szkole w wyznaczonym przez wychowawcę terminie, 

dopuszcza się 1 dzień nauki nieusprawiedliwiony, 

j) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, 

k) nie spóźnia się na lekcje, ma w okresie nie więcej niż 3 spóźnienia w ciągu semestru, 

 

Podczas realizacji projektu edukacyjnego prawidłowo wypełniał swoje zadania, reagując 

pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu. 

 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie ulega nałogom, 

b) szanuje mienie swoje, kolegów, szkolne, 

c) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków, 

d) dostarcza usprawiedliwienia nieobecności w szkole w wyznaczonym przez wychowawcę terminie, 

dopuszcza się 1 dzień nauki nieusprawiedliwiony, 

e) nie znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi, 

f) stara się nie prowokować bójek i kłótni, jeśli zaś wchodzi w konflikty – potrafi przyznać się do 

winy i przeprosić, naprawić wyrządzoną krzywdę, błąd, 

g) często zapomina przyborów szkolnych lub innych wymaganych zgodnie z pso poszczególnych 

zajęć edukacyjnych przedmiotów: książek, zeszytów (powyżej 3 uwag w dzienniku), 
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h) zdarza mu się nie wykonać polecenia nauczyciela ( do 2 uwag), 

i) niechętnie  pracuje na rzecz szkoły (na ogół stosuje wymówki, unika odpowiedzialności  

i obowiązków wynikających z funkcjonowania w grupie, np. obowiązki dyżurnego), 

j) spóźnił się nie więcej niż 5 razy w semestrze, 

k) otrzymał nie więcej niż 5 uwag za niewłaściwe zachowanie, 

 

Podczas realizacji projektu edukacyjnego wypełniał swoje obowiązki, lecz zdarzało mu się nie 

wywiązywać z  przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole. 

 

5.  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) nie podporządkowuje się wymaganiom szkoły, charakteryzuje się niską kulturą bycia (używa 

wulgaryzmów, dyskutuje w sytuacjach oczywistego naruszenia dyscypliny, demonstruje 

nieodpowiedni strój podczas uroczystości szkolnych); 

b) niszczy mienie szkolne oraz mienie kolegów, 

c) wymaga ciągłej kontroli ze strony wychowawcy i rodziców/prawnych opiekunów, 

d) wdaje się w bójki, prowokuje kłótnie i konflikty, jest agresywny i prowokujący, 

e) zdarza mu się znęcać nad słabszymi, 

f) uporczywie przeszkadza w prowadzeniu lekcji i zachowanie to nie wynika ze zdiagnozowanych 

deficytów czy problemów i zaburzeń rozwojowych psychofizycznych, 

g) potrafi dopuścić się szantażu, zastraszenia lub wyłudzenia, aby osiągnąć korzyść lub nieetyczny 

cel, 

h) okazuje lekceważący stosunek do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły (więcej niż 2 

uwagi) i nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych działań wychowawczych, tj. pouczenia, 

rozmowa z rodzicami/prawnymi opiekunami, nagana udzielona przez dyrektora szkoły, nagana 

w obecności wszystkich uczniów na apelu szkolnym) 

i) jest często nieprzygotowany do lekcji (powyżej 3 minusów z co najmniej 3 przedmiotów, 

j) nie ulega nałogom i nie prowokuje innych, 

k) ma powyżej 5 uwag negatywnych, 

 

Podczas realizacji projektu edukacyjnego często zaniedbywał swoje obowiązki lub odmawiał 

współpracy, co miało niekorzystny wpływ  na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu 

pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego. 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) ulega nałogom i namawia do tego innych, 



str. 25 
 

b) znęca się nad słabszymi, 

c) wchodzi w konflikty z prawem, 

d) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska, 

e) dewastuje mienie szkolne, własność kolegów i otoczenia, 

f) nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków, 

g) nie podporządkowuje się wymaganiom szkoły, narusza dyscyplinę, charakteryzuje się niską 

kulturą bycia, 

h) ma lekceważący stosunek do nauczycieli i  pracowników szkoły, 

i) nagminnie spóźnia się na lekcje, w okresie ma więcej niż 5 dni nieusprawiedliwionej nauki 

(powyżej 30 godzin), 

j) nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych i współpracy z 

rodzicami/prawnymi opiekunami. 

 

Nie przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków 

mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca 

zarówno do członków zespołu jak i opiekuna. 

 

18. Tryb oceniania  

Opinię o zachowaniu ucznia nauczyciele przekazują wychowawcy na bieżąco i nie później niż dwa 

dni przed upływem terminu poinformowania rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanej 

ocenie zachowania oraz przed planowanym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

 

1. Wychowawca, podejmując decyzję o ocenie z zachowania ucznia, musi uwzględnić: 

a) opinię zespołu klasowego, 

b) opinię osób dorosłych stanowiących środowisko ucznia, również nauczycieli i pracowników 

szkoły, 

c) samoocenę ucznia, 

d) wybitne osiągnięcia ucznia w konkursach, zawodach sportowych i inne działaniach na rzecz 

szkoły i środowiska ( pozytywne lub negatywne ), 

e) wobec ucznia gimnazjum jego zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego. 

 

2. Po otrzymaniu śródrocznej oceny z zachowania uczeń ma prawo do otrzymania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania pod warunkiem, że spełni kryteria 

określone w punkcie 12. podpunkt 3. 
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19. Warunki promocji 

1. Rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III tylko  

w wyjątkowych przypadkach, na wniosek wychowawcy klasy lub na wniosek rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia. Decyzja o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej nie 

wymaga zasięgania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej ani opinii lekarza. 

 

2. Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają opinię w formie pisemnej i składają ją do dyrektora 

szkoły na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

 

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

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

pedagogiczna może promować 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. 

 

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli  

ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  uzyskał oceny 

klasyfikacyjne śródroczne i roczne wyższe od niedostatecznej z uwzględnieniem  

§ 4 pkt.8 oraz uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może raz  

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego  

z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne, zgodnie ze szkolnym 

planem nauczania, są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

5. Jeżeli uczeń nie spełnił warunków i nie uzyskał wszystkich ocen klasyfikacyjnych wyższych od 

niedostatecznej nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

 

6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje świadectwo  

z wyróżnieniem, jeżeli spełnia warunki : 

a) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 

co najmniej 4,75 (do średniej ocen wlicza się ocenę z religii i oceny z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych); 

b) otrzymał co najmniej bardzo dobrą  ocenę zachowania. 
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7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim  

w szkole podstawowej i w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  

w gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą śródroczną lub roczną ocenę 

klasyfikacyjną.  

 

8.  Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który : 

a) uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 

b) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,  

 

20. Projekt edukacyjny 

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

zespołowym planowym działaniem uczniów mającym na celu rozwiązanie konkretnego 

problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. 

2. Zakres tematyczny projektu może obejmować wybrane treści nauczania określone  

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

 

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

i obejmuje następujące działania: 

a) wybranie tematu projektu spośród propozycji przygotowanych przez nauczycieli – 

opiekunów projektu lub w wyniku ustaleń konsultacyjnych z zespołem, który uczniów, 

którzy sami zaproponują temat, 

b) określenie celów projektu i zaproponowanie etapów realizacji, 

c) wykonanie zaplanowanych działań, 

d) publiczne zaprezentowanie rezultatów projektu edukacyjnego. 

 

4. Szczegółowe warunki realizacji projektu określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą 

pedagogiczną. 

 

5. Kryteria zachowania oceniania ucznia gimnazjum uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego. Bierze się je pod uwagę wystawiając ocenę roczną klasyfikacyjną zachowania w 

roku szkolnym, w którym uczeń realizował projekt edukacyjny.  

 

6. Wychowawca klasy II gimnazjum na początku roku szkolnego (do końca września ) informuje 

uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 



str. 28 
 

7. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na 

świadectwie ukończenia gimnazjum, lub w uzasadnionych przypadkach na świadectwie 

promocyjnym ( np. zmiana szkoły). 

 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (długotrwała choroba, realizacja obowiązku 

szkolnego w formie nauczania indywidualnego, inne ważne losowe przyczyny) na prośbę ucznia/ 

jego rodziców/prawnych opiekunów może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 

 

9. W przypadku zwolnienia ucznia na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w projekcie edukacyjnym wpisuje się 

„zwolniony” lub „zwolniona”. 

 

10. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał wszystkie oceny 

wyższe od niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu. 

 

11. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli ze wszystkich przedmiotów edukacyjnych otrzymał oceny 

wyższe od niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, wszystkich jego części. 

  

21. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy VI uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do „ sprawdzianu”. 

 

2. „Sprawdzian” jest to sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w  standardach 

wymagań ustalonych odrębnymi przepisami. 

 

3. Uczeń klasy III gimnazjum przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, który składa się  

z trzech części: 

a) części humanistycznej – sprawdzającej wiadomości i umiejętności z języka polskiego, historii i 

wiedzy o społeczeństwie, 

b) części matematyczno – przyrodniczej – sprawdzającej wiadomości i umiejętności  

z matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii, 

c) części języka obcego nowożytnego – sprawdzającego poziom wiadomości z języka obcego 
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4. Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w 

warunkach i formie   dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być 

wystawiona przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa 

się sprawdzian/ egzamin gimnazjalny. 

 

5. Sprawdzian przeprowadza „komisja okręgowa”, ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

 

6. Sprawdzian/egzamin przeprowadza się w kwietniu. Uczniowie klasy po napisaniu  

sprawdzianu/egzaminu mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych  i wychowawczych. 

 

7. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu/egzaminu w wyznaczonym terminie albo przerwał 

sprawdzian/egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym  przez dyrektora  

komisji okręgowej. 

 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu/egzaminu w dodatkowym  

terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w kolejnym terminie określonym przez 

dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku. 

 

9. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku powtarza 

ostatnią klasę szkoły podstawowej/ ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu/ 

egzaminu w następnym roku. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 

 

10. W szczególnych sytuacjach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 

sprawdzianu/ egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor okręgowej komisji na 

udokumentowany wniosek dyrektora szkoły , może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do 

sprawdzianu/ egzaminu.  

 

11. Za organizację i przebieg sprawdzianu/ egzaminu gimnazjalnego odpowiada przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na dwa miesiące przed terminem sprawdzianu, może 

powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zadania 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego określają przepisy w/w rozporządzenia: 

a) z przebiegu sprawdzianu/ egzaminu szkolny zespół egzaminacyjny sporządza protokół, 

którego kopie  przechowuje się w dokumentacji szkoły.  
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b) w sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian/ egzamin , oprócz zdających  

i zespołu nadzorującego mogą przebywać delegowani przedstawiciele organu sprawującego 

nadzór  pedagogiczny albo przedstawiciele Komisji Centralnej. 

c) dyrektor komisji okręgowej spośród pracowników komisji okręgowej, osoby sprawdzając 

prawidłowość przebiegu sprawdzianu/ egzaminu w danej szkole. 

d) obserwatorami mogą być , za zgodą dyrektora OKE, przedstawiciele szkół  wyższych, 

publicznych placówek doskonalenia nauczycieli lub wychowania klasy. 

e) osoby obecne na sprawdzianie/ egzaminie, jak również członkowie zespołu nadzorującego 

nie mogą  objaśniać ani komentować zadań, a także udzielać wskazówek dotyczących ich 

rozwiązania 

 

12. Wynik sprawdzianu/egzaminu ustalony przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji 

egzaminatorów, jest ostateczny i nie odnotowuje się go na świadectwie ukończenia szkoły.  

a) na sprawdzianie uczeń może uzyskać maksymalnie 100% . Na prośbę ucznia lub jego 

rodziców/prawnych opiekunów sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona 

uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom.   

b) uczeń gimnazjum z każdej części egzaminu może otrzymać  100%. 

c) wyniki sprawdzianu/ egzaminu oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach dla każdego 

ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż  na 7 dni przed zakończeniem 

zajęć  a dyrektor szkoły przekazuje je uczniom lub ich rodzicom/prawnym opiekunom.  

 

13. Uczeń w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu naruszone zostały przepisy dotyczące 

jego przeprowadzania. Ustalenia dyrektora OKE są ostateczne. 

 

14. W razie naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu dyrektor 

może unieważnić dany sprawdzian/egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. 

Dodatkowy termin ustala dyrektor Centralnej Komisji. 

 

 

22.  Zachowania problemowe – procedura 

Procedury postępowania w przypadku występowania zachowań problemowych dzieci i młodzieży. 

1. Każdy nauczyciel i pracownik szkoły ma obowiązek zareagowania na naganne zachowanie 

uczniów w szkole ( w budynku i w jej otoczeniu): 
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a) W przypadku stwierdzenia niewłaściwego zachowania – obserwacja bezpośrednia, relacja, 

nauczyciel porządkuje uczniów i wyjaśnia sytuację. 

b) Nauczyciel udziela pouczenia i  informuje o zaistniałej sytuacji wychowawcę klasy. 

c) Wychowawca, o ile zachodzi taka potrzeba, analizuje zdarzenie ponownie, ustala fakty, 

przeprowadza rozmowy z uczniami, stosuje przewidziane w statucie szkoły kary. 

d) O zdarzeniach, w których: 

 uczeń wyrządza krzywdę, 

 niszczy mienie, 

 jest podejrzany o kradzież 

 swoim zachowaniem demoralizuje klasę (pali papierosy, sięga po środki odurzające) 

 jest arogancki, agresywny, uwłaszcza starszym, 

wychowawca sporządza notatkę w dzienniku lekcyjnym i informuje o zdarzeniu dyrektora szkoły. 

telefonicznie lub pisemnie kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka. Fakt 

przeprowadzenia rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami i ustalenia wychowawca/dyrektor 

odnotowuje w dzienniku. Notatkę podpisują też rodzice/prawni opiekunowie. Ilość notatek w 

dzienniku ma wpływ na obniżenie oceny z zachowania. ( Patrz: Kryteria ocen z zachowania).     

 

 

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Starym Folwarku  

nr 1/2015/2016 z dnia  27 sierpnia 2015 r. 

 


