
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 8 

Szkoła Podstawowa nr 69 

im. Jarogniewa Drwęskiego 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu 

Wewnątrzszkolny System Oceniania  

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze 

zm.). 

2. 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. poz. 843 ze zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. 

(Dz. U. z 1992r. Nr 36, poz. 155 ze zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.). 
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ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY WSTĘPNE 

§1 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania zwany dalej WSO, określa warunki i sposób 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu w klasie 

VIII szkoły podstawowej. 

§2 

1. Integralnym składnikiem WSO są przedmiotowe systemy oceniania, zwane dalej PZO, 

stanowiące załącznik do WSO. 

§3 

1. Ilekroć jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć 

trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej 

sprawności, motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy 

mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich 

funkcjonowania poznawczo percepcyjnego. 

2. Ilekroć w dokumencie jest mowa o rodzicach ucznia, należy przez to rozumieć jego 

rodziców lub prawnych opiekunów. 

3. Ilekroć w dokumencie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa 

nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego, Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu. 

 ROZDZIAŁ 2. PRZEDMIOT, CELE I ZADANIA OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

§ 4 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę, 
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a także wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

§ 5 

Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1. Bieżące 

2. Klasyfikacyjne: śródroczne, roczne oraz końcowe. 

§6 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. 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 wskazówek w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

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

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
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1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali i w formach przyjętych w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

trudnościach ucznia w nauce oraz zachowania ucznia, a także o szczególnych jego 

uzdolnieniach; 

8) ocenianie z religii i etyki. 

ROZDZIAŁ 3. SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OCEN ORAZ TRYB POWIADAMIANIA 

UCZNIA I RODZICÓW O OCENACH 

§7 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne dokumentowane jest w dzienniku zajęć lekcyjnych 

prowadzonych w formie elektronicznej i arkuszach ocen prowadzonych w formie papierowej. 

§8 

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

wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
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edukacyjnych. Nauczyciele odnotowują fakt zapoznania uczniów z PZO w dzienniku zajęć 

lekcyjnych. 

2. Nauczyciele informują o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych na poszczególne 

oceny z konkretnych przedmiotów podczas realizacji kolejnych partii materiału. 

3. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów na pierwszej 

lekcji wychowawczej oraz ich rodziców na pierwszym zebraniu o warunkach, sposobie i 

kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Rodzice  potwierdzają ten fakt własnoręcznym 

podpisem. 

4. W klasach I szkoły podstawowej w pierwszym miesiącu, a w klasach II i III w pierwszym 

tygodniu nauki wychowawca wspólnie z uczniami ustala klasowy regulamin, który określa 

zasady zachowania w szkole. Uczniom corocznie nauczyciele przypominają obowiązujące w 

szkole regulaminy i zasady bezpieczeństwa. 

5. Rodzice uczniów klas I-III podczas pierwszego zebrania zapoznawani są z regulaminem 

klasowym oraz obowiązującymi w szkole zasadami bezpieczeństwa. Rodzice potwierdzają 

ten fakt własnoręcznym podpisem. 

§9 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując 

informację ze wskazaniem co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak uczeń 

powinien uczyć się dalej. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione sprawdziany wiedzy i 

umiejętności oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do 

wglądu uczniowi lub jego rodzicom w szkole. 

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców, praca pisemna może zostać skserowana, jeśli jest 

autorstwa nauczyciela (nie materiał z wydawnictwa) i tylko za zgodą nauczyciela. 

5. Bieżące prace pisemne (kartkówki, karty pracy, ćwiczenia itp.) uczeń dostaje do domu. 
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§10 

1. Uczniowie informowani są o ocenie bieżącej ustnie lub za pomocą dziennika 

elektronicznego 

2. Rodzice otrzymują informację o bieżących osiągnięciach dziecka w dzienniku 

elektronicznym, w trakcie zebrań z rodzicami, konsultacji, podczas kontaktów 

indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem uczącym. 

§11 

1. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

uczeń i jego rodzice informowani są o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, z tym, że: 

1) Uczeń informowany jest przez danego nauczyciela ustnie, podczas zajęć, 

2) Rodzice informowani są za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub wykazu 

proponowanych ocen. 

2. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy 

pisemnie powiadamia rodziców ucznia zagrożonego oceną niedostateczną, naganną lub 

niemożnością ustalenia oceny klasyfikacyjnej. 

3. Uczeń na koniec roku szkolnego nie może otrzymać oceny niższej od ustalonej najpóźniej 

5 dni roboczych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

4. Ostateczne oceny śródroczne i roczne nauczyciel zobowiązany jest wystawić najpóźniej 5 

dni roboczych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej z zastrzeżeniem 

§36 i §37. 

§12 

1. Na wniosek wychowawcy ocena z zachowania w szczególnych sytuacjach może ulec 

obniżeniu w terminie do ostatniego dnia nauki po zatwierdzeniu zmiany na nadzwyczajnym 

posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

ROZDZIAŁ 4. SZCZEGÓLNE WARUNKI OCENIANIA 

§13 

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

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 
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edukacyjne, o których mowa w §7 ust. 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

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

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom zawartym w §7 ust. 1, następuje także na 

podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym niepublicznej 

poradni specjalistycznej. 

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

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §7 ust. 

1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

4. Dostosowanie wymagań dla ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na lekcji 

wychowania fizycznego następuje na podstawie tej opinii. 

§14 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki i bierze się w 

szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego, tańca - także 

systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

§15 

1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się 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.  



Wewnątrzszkolny System Oceniania SP69 SMS w Poznaniu 

 9 

 

ROZDZIAŁ 5. OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE 

§16 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

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

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

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

podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania tych ćwiczeń, na 

czas określony w tej opinii. 

4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców  oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia 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, z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego. 

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w punkcie 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka 

obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

§17 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

terminie określonym w szkolnym terminarzu roku szkolnego. 
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3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym 

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

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

oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. W przypadku zajęć dodatkowych ustala się jedną ocenę 

klasyfikacyjną z tych zajęć. 

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

§18 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna - z zastrzeżeniem §33 i 

§36. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Do średniej ocen 

ucznia zarówno w klasyfikacji rocznej jak i końcowej wlicza się oceny z zajęć dodatkowych. 

Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

ROZDZIAŁ 6. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

§19 

Oceny wystawiane są w oparciu o obowiązujące wymagania edukacyjne określone w 

podstawie programowej oraz PZO. 

§20 

1. W klasach I-III Szkoły obowiązuje trzystopniowa, literowa skala ocen bieżących i 

śródrocznych. Określa ona poziom wiadomości i umiejętności uczniów: 
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1) A - poziom wysoki 

2) B - poziom średni 

3) C - poziom niski 

2 W klasach I-III w ocenianiu bieżącym, śródrocznym i klasyfikacyjnym religii lub etyki 

obowiązuje sześciostopniowa, cyfrowa skala ocen: 

1) stopień celujący – 6, 

2) stopień bardzo dobry – 5, 

3) stopień dobry – 4, 

4) stopień dostateczny – 3, 

5) stopień dopuszczający – 2, 

6) stopień niedostateczny – 1. 

3. Dopuszcza się stawianie znaków "+" i "-" przy ocenach bieżących. 

4. Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne poziomy są następujące: 

1) A – poziom wysoki otrzymuje uczeń spełniający w pełni wymagania edukacyjne określone 

w podstawie programowej, a nawet je wykraczający; 

2) B – poziom średni otrzymuje uczeń spełniający większość wymagań edukacyjnych 

określonych w podstawie programowej; 

3) C – poziom niski otrzymuje uczeń nie spełniający wymagań edukacyjnych określonych w 

podstawie programowej 

5. Ocena śródroczna w klasach I-III – to ocena opisowa wystawiana po zakończeniu I okres 

w formie tabelarycznej karty informacyjnej osiągnięć i zachowania ucznia. W karcie tej 

określa się poziom opanowania wiadomości i umiejętności, a także osobiste osiągnięcia 

ucznia oraz wskazówki do dalszej pracy. 

1) Ocenę śródroczną z zajęć edukacyjnych otrzymuje rodzic na wywiadówce. 

2) Kopię oceny śródrocznej przechowuje w dokumentacji wychowawca klasy. 



Wewnątrzszkolny System Oceniania SP69 SMS w Poznaniu 

 12 

3) Ocena śródroczna ma charakter informacyjny i nie jest dołączana do arkusza ocen. 

6. W klasach I –III szkoły podstawowej roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 

7. Roczna ocena klasyfikacyjna 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. 

8. Ocena opisowa zawiera informacje o zachowaniu ucznia oraz jego osiągnięciach w nauce 

w kategoriach wiadomości i umiejętności: językowe (polonistyczne), matematyczne, 

społeczno-przyrodnicze, artystyczne (plastyczne, techniczne, muzyczne), informatyczne, 

ruchowe, językowe (język nowożytny). 

9. Od klasy drugiej wprowadza się dodatkowo ocenę w postaci stopnia- cyfry, jako ocenę 

cząstkową, w celu wdrożenia dziecka do sposobu oceniania w klasach IV-VIII (zgodnie z 

systemem ocen w klasach IV- VIII). 

§21 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się oceny z zajęć edukacyjnych 

bieżące, roczne w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący - 6, 

2) stopień bardzo dobry - 5, 

3) stopień dobry - 4, 

4) stopień dostateczny - 3, 

5) stopień dopuszczający - 2, 

6) stopień niedostateczny - 1. 

2. Dopuszcza się stawianie znaków "+" i "-" przy ocenach bieżących. 

3. Formy i sposoby sprawdzania osiągnięć zajęć edukacyjnych zawarte w wymaganiach 

edukacyjnych ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów uwzględniając następującą 

skalę procentową: 

0 – 38% ocena 1     72% - ocena 4- 
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39% - ocena 1+    73-88% - ocena 4 

40% - ocena 2-     89% - ocena 4+ 

41 – 50% ocena 2     90% - ocena 5- 

51% -ocena 2+     91-97% - ocena 5 

52% - ocena 3-     98% - ocena 5+ 

53 -70% - ocena 3     99% - ocena 6- 

71% - ocena 3+     100% - ocena 6 

 

§22 

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie i formy podlegające ocenie określają 

szczegółowo PZO. 

2. Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny są następujące: 

 

stopień Ogólne wymagania edukacyjne 

niedostateczny Uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w 

realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co 

uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania 

kolejnych treści danego przedmiotu (dziedziny edukacji) i 

zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie przedmiotów 

pokrewnych. 

dopuszczający Uczeń opanował wiedzę i umiejętności przewidziane w 

realizowanym przez nauczyciela programie nauczania w tak 

niewielkim stopniu, że posiada braki, które utrudniają mu 

dalsze kształcenie w danym przedmiocie(dziedzinie edukacji) 
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i przedmiotach pokrewnych. Spełnił częściowo wymagania 

dotyczące wiedzy i umiejętności najłatwiejszych, nie 

wymagających modyfikacji i praktycznych życiowo. 

dostateczny Uczeń opanował w podstawowym zakresie wiadomości i 

umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela 

programie nauczania, co może oznaczać jego kłopoty przy 

poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w 

ramach przedmiotu (dziedziny edukacji). Spełnił wymagania 

podstawowe dotyczące wiedzy i umiejętności bardzo 

przystępnych, najprostszych, nie wymagających modyfikacji i 

bezpośrednio użytecznych życiowo. 

dobry Uczeń opanował w dużym stopniu wiadomości i umiejętności 

przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie 

nauczania i nie powinien mieć trudności w opanowaniu 

kolejnych treści kształcenia. Opanował wiedzę i umiejętności 

bardziej złożone i mniej typowe przydatne, nie tylko 

niezbędne na tym i na wyższych etapach nauczania. 

bardzo dobry Uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie 

nauczania, z dopuszczeniem drobnych niedociągnięć. 

Opanował wiedzę i umiejętności złożone i nietypowe, 

wyspecjalizowane, nie wskazujące bezpośrednio 

użyteczności 

życiowej. 

celujący Uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie 
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nauczania. Bierze aktywny udział w konkursach 

przedmiotowych i odnosi w nich sukcesy. 

3. Nauczyciel informuje o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych na poszczególne 

oceny z konkretnych przedmiotów podczas realizacji kolejnych partii materiału. 

§23 

1. Dla pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności ocenianych według punktowych 

zasad obowiązuje procentowa skala oceniania umieszczona w §19 pkt.3. Skala ta jest 

obowiązująca dla wszystkich PZO stanowiących załącznik niniejszego dokumentu. 

§24 

1. W ciągu półrocza uczeń otrzymuje oceny z różnych form sprawdzania, które dostarczają 

pełnej informacji o jego osiągnięciach. Liczba ocen uwarunkowana jest specyfiką przedmiotu 

nie mniejsza jednak niż trzy. 

§25 

1. W szkole podstawowej obowiązuje średnia ważona dla ocen ze wszystkich przedmiotów. 

2. Przy wyliczaniu średniej ważonej obowiązują 3 wagi: 1, 2, 3. 

3. Wagi przyporządkowuje się wg schematu: wzoru ocenianych form (dla wszystkich 

nauczanych przedmiotów z wyłączeniem wychowania fizycznego): 

Ocenie podlegają Waga oceny 

Sprawdziany, prace klasowe, testy, 

sprawdziany w formie ustnej 

3 

Osiągnięcia konkursowe etap II i III 3 
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Projekt długoterminowy 3 

Kartkówki 2 

Odpowiedzi ustne 2 

Aktywność na lekcji 2 

Zadanie domowe 1 

Zeszyt ćwiczeń, zeszyt ucznia 1 

Ćwiczenia praktyczne, karty pracy 1 

Praca w grupie 1 

Praca dodatkowa 1 

Osiągnięcia konkursowe etap I 1 
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Projekty i referaty 1 

4. Dla przedmiotu wychowanie fizyczne ustala się następujące wagi ocen: 

Ocenie podlegają Waga oceny 

   aktywność na lekcji 

   udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych 3 

   sprawdziany umiejętności i wiedzy również w formie 

   pisemnej                      2 

przestrzeganie  bezpieczeństwa na lekcji 1 

w klasach mistrzostwa sportowego ocena końcoworoczna jest średnią z ocen z wychowania 

fizycznego i treningu w danej dyscyplinie, przy czym ocena z wychowania fizycznego ma 

wagę „1”, a ocena z treningu wagę „3” 

5. Kryteria wystawienia oceny w zależności od średniej ważonej: 

 

Ocena Średnia ważona 

od do 

celujący (6) 5,30 6,00 

bardzo dobry (5) 4,75 5,29 
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dobry (4) 3,75 4,74 

dostateczny (3) 2,75 3,74 

dopuszczający (2) 1,75 2,74 

niedostateczny (1) 1,00 1,74 

Ustala się minimalną ilość ocen bieżących jakie uczeń musi uzyskać z danego przedmiotu. 

Ilość ocen bieżących jest uzależniona od tygodniowej ilości godzin przeznaczonych na 

realizację przedmiotu: 

Tygodniowa ilość godzin przeznaczona na 

realizację przedmiotu 

Minimalna ilość ocen bieżących w okresie 

1 3 

2 6 

3 8 

4 i więcej 10 

 

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

§27 
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Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 

1. Ocenie podlegają: 

1) formy ustne: odpowiedzi (dialog, streszczenie, opowiadanie), wypowiedzi w klasie, 

recytacje, 

2) formy pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, dyktanda, 

pisanie tekstu ze słuchu, testy różnego typu, prace pisemne w klasie, prace dodatkowe), 

3) formy pośrednie: referat, własna twórczość, formy sprawnościowe, doświadczalne, 

praktyczne i inne. 

4) formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne 

2. Nauczyciel w zależności od specyfiki nauczanego przedmiotu może poszerzyć zakres 

ocenianych form. 

§28 

1. Prace pisemne dotyczące większej partii materiału są zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

2. W ciągu tygodnia mogą odbyć się trzy dłuższe formy sprawdzenia. W ciągu dnia jedna. 

§29 

1. Jeżeli uczeń nie napisze pracy klasowej, sprawdzianu, testu lub nie odda pracy pisemnej 

z języków, musi to zrobić w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Jeśli tego nie zrobi, 

otrzymuje ocenę niedostateczny z przypisaną wagą. Jeżeli uczeń był nieobecny tylko w dniu 

sprawdzianu ma na jego napisanie 1 tydzień. Jeśli nie napisze otrzymuje ocenę 

niedostateczny. 

2. Uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej uzyskanej z pracy pisemnej w 

formie i terminie wcześniej ustalonym z nauczycielem prowadzącym. 

3. Jeżeli uczeń wywiąże się z poprawy w wyznaczonym terminie to 1 raz w ciągu półrocza z 

danego przedmiotu pierwsza ocena nie będzie się wliczała do średniej. 

4. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny tylko we wskazanym przez nauczyciela 

terminie. 
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§30 

1. Kartkówka jest formą odpytywania bieżącego, sprawdza systematyczność pracy ucznia i 

nie wymaga zapowiadania wcześniejszego. 

2. Kartkówki mogą obejmować materiał do trzech ostatnich tematów.  

§31 

1. Pisemne prace uczeń otrzymuje sprawdzone w terminie nie przekraczającym 14 dni od 

napisania.  

 

§32 

1. Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie ocen cząstkowych 

uwzględniających wiedzę przedmiotową i umiejętność jej wykorzystania. 

2. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w liczbie określonej w PZO. 

3. Na ocenę roczną wpływają wszystkie oceny cząstkowe uzyskane od początku roku 

szkolnego. 

4. Ocena śródroczna jest tylko informacją o bieżących osiągnięciach ucznia. 

ROZDZIAŁ 8. OCENIANIE ZACHOWANIA 

§33 

1. W klasach I –III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową. 

2. W klasach I-III ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) stosunek do obowiązków szkolnych, 

2) aktywność społeczną, 

3) kulturę osobistą, 

4) postawę w kontaktach z rówieśnikami, 

5) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i szkolnych regulaminów; 
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3. Tryb i zasady ustalania oceny z zachowania uczniów klas I-III 

1) Ocena z zachowania w klasach I – III oparta jest na codziennej obserwacji 

zachowania uczniów w szkole i poza szkołą, w oparciu o kontrakt zawarty na początku 

roku szkolnego. 

2) Uczniowie przestrzegają praw i obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły i 

regulaminów, wiedzą o konieczności przestrzegania kontraktów i zasad bezpieczeństwa 

obowiązujący 

3) Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy zgodnie z przyjętymi kryteriami 

zasięgając opinii nauczycieli uczących w danej klasie. 

4. Ocena śródroczna z zachowania nie jest dołączana do arkusza ocen. 

5. Ocenę śródroczną z zachowania otrzymuje rodzic na wywiadówce, podsumowującej I 

okres/ półrocze. Wychowawca klasy kopię oceny pozostawia w teczce wychowawcy klasy. 

6. W klasach I-III szkoły podstawowej roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi i stanowią część ogólnej oceny opisowej 

§34 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

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; okazywanie szacunku innym 

osobom. 

2. Począwszy od klas IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną 

zachowania ustala się według następującej skali: 



Wewnątrzszkolny System Oceniania SP69 SMS w Poznaniu 

 22 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

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

zachowania. 

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) ocenę z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

§35 

1. Zasady przyznawania ocen zachowania: 

1) Zachowanie wzorowe: 

Ogólnie: Uczeń w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu. Jest wzorem do 

naśladowania. Jest sumienny w nauce i wypełnianiu innych obowiązków. Chętnie podejmuje 

prace społecznie użyteczne na terenie klasy, szkoły i środowiska. Rozwija swoje 

zainteresowania i uzdolnienia. 

W szczególności uczeń: 

• ma rzetelny stosunek do nauki i prac społecznych, 

• jest w pełni odpowiedzialny za powierzone obowiązki, wzorowo i kulturalnie zachowuje się 

na przerwach, uroczystościach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych wobec nauczycieli, 

kolegów i koleżanek oraz pracowników szkoły, 

• dba o honor i tradycje szkoły, 

• jest koleżeński wobec swoich rówieśników, 



Wewnątrzszkolny System Oceniania SP69 SMS w Poznaniu 

 23 

• nie ma uwag dotyczących złego zachowania lub nieodpowiedniego stosunku do 

obowiązków szkolnych, 

• nie używa wulgaryzmów, 

• ma wszystkie godziny nieobecności i spóźnienia na lekcje usprawiedliwione, 

• ma schludny wygląd, zgodny z ustaleniami zawartymi w Szkolnym Regulaminie 

Zachowania,  systematycznie nosi strój galowy podczas uroczystości szkolnych, 

Zachowanie bardzo dobre: 

Ogólnie: Uczeń w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu. Jest sumienny w nauce i 

wypełnianiu innych obowiązków. Wyróżnia się w realizacji niektórych zadań. Umie 

współpracować w zespole. Włącza się w prace społecznie użyteczne w klasie, szkole 

środowisku. 

• ma rzetelny stosunek do nauki i prac społecznych, 

• jest w pełni odpowiedzialny za powierzone obowiązki, 

• bardzo dobrze zachowuje się na przerwach, uroczystościach, imprezach szkolnych i 

pozaszkolnych wobec nauczycieli, kolegów i koleżanek oraz pracowników szkoły, 

• dba o honor i tradycje szkoły, 

• jest koleżeński wobec swoich rówieśników, 

• ma najwyżej 1 uwagę dotyczącą niewłaściwego zachowania, 

• nie używa wulgaryzmów, 

• ma wszystkie godziny nieobecności usprawiedliwione i do 3 spóźnień 

nieusprawiedliwionych, 

• ma schludny wygląd, 

2) Zachowanie dobre 

Ogólnie: Uczeń w szkole i poza szkołą zachowuje się bez większych uwag. Wyróżnia się w 

realizacji niektórych zadań. Umie współpracować w zespole. Włącza się chętnie w prace 

społecznie użyteczne w klasie, szkole i środowisku. 
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W szczególności uczeń: 

• rzetelny stosunek do nauki i prac społecznych, 

• odpowiedzialnie realizuje powierzone obowiązki, 

• zachowuje się kulturalnie na przerwach i uroczystościach, imprezach szkolnych i 

pozaszkolnych, dba o honor i tradycje szkoły, 

• jest koleżeński wobec swoich rówieśników, 

• ma najwyżej 2 uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania, 

• nie używa wulgaryzmów, 

• ma nie więcej niż 6 godzin nieobecności i 3 spóźnienia nieusprawiedliwione, 

• ma schludny wygląd, 

3) Zachowanie poprawne 

Ogólnie : Uczeń w szkole i poza szkołą zachowuje się poprawnie. Ma w miarę rzetelny 

stosunek do nauki i obowiązków szkolnych. Wykonuje polecenia nauczyciela. 

W szczególności uczeń: 

• jest zdyscyplinowany, 

• poprawnie zachowuje się na przerwach, uroczystościach i imprezach szkolnych, 

• ma do 20 godzin nieusprawiedliwionych i do 10 spóźnień, 

• ma powyżej 2 uwag, ale takich, które nie dotyczą rażącego zachowania, 

• jest w miarę koleżeński wobec rówieśników, 

• ma wygląd generalnie zgodny z ustaleniami 

• sporadycznie zdarza mu się użyć wulgarnego słownictwa, 

4) Zachowanie nieodpowiednie 

Ogólnie: Uczeń narusza zasady należytego zachowania. Popełnia wykroczenia związane z 

dyscypliną w szkole i poza nią. 
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W szczególności uczeń: 

• nie wykonuje obowiązków szkolnych, 

• ma nieodpowiedni stosunek do mienia szkoły, 

• odmawia udziału w pracach społecznie użytecznych, 

• ma do 40 godzin nieusprawiedliwionych i do 10 spóźnień, 

• ma liczne nagany o rażącym zachowaniu, 

• demoralizuje innych uczniów, 

• nagminnie używa wulgarnego słownictwa, 

5) Zachowanie naganne 

Ogólnie: Uczeń w sposób rażący narusza zasady należytego zachowania. Popełnia 

wykroczenia związane z dyscypliną w szkole i poza nią. Ma negatywny stosunek do nauki, 

obowiązków szkolnych. Nie przestrzega zasad Statutu Szkoły. 

W szczególności uczeń: 

• nie wykonuje obowiązków szkolnych, 

• ma naganny stosunek do mienia szkoły, 

• odmawia udziału w pracach społecznie użytecznych, 

• ma powyżej 40 godzin nieusprawiedliwionych i powyżej 10 spóźnień, 

• ma liczne nagany o rażącym zachowaniu, 

• wchodzi w konflikt z prawem, 

• demoralizuje uczniów, 

• nagminnie używa wulgaryzmów, 

6) Na daną ocenę uczeń spełnia kilka kryteriów. 
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ROZDZIAŁ 9. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE 

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH 

ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZACHOWANIA 

§36 

1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeśli spełni następujące warunki: 

1) Systematycznie pracował w ramach danego przedmiotu, 

2) Zaliczenie na ocenę pozytywną wszystkich obowiązkowych prac pisemnych w 

wyznaczonych terminach. 

3) Proponowana ocena jest pozytywna. 

2. Tryb uzyskania wyższych niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1) Rodzic w imieniu ucznia, który chce uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę 

klasyfikacyjną, zgłasza się w ciągu 3 dni od uzyskania informacji, o której mowa w § 10., na 

konsultacje z nauczycielem danego przedmiotu. Nauczyciel przedmiotu przypomina podane 

w informacji na początku roku szkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania 

danej oceny wynikające z realizowanego programu nauczania. 

2) Rodzic, który po konsultacji z nauczycielem przedmiotu nadal uważa, iż ocena powinna 

być wyższa, ma prawo najdalej następnego dnia złożyć pisemny wniosek do dyrektora 

szkoły o przeprowadzenie dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia z danego 

przedmiotu. Wniosek powinien zawierać rzeczową argumentację dotyczącą podwyższenia 

oceny z danego przedmiotu. 

3) W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły zasadności wniosku zarządzone 

zostaje dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w terminie sześciu dni przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej o czym niezwłocznie powiadamia się 

ucznia i rodziców. 

4) Sprawdzenia wiedzy i umiejętności dokonuje nauczyciel danego przedmiotu w dowolnie 

wybranej przez siebie formie dostosowanej do wymogów przedmiotu, z materiału 

obejmującego treści obowiązujące w danym roku szkolnym zgodnie z realizowanym 
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programem nauczania w obecności dyrektora lub wicedyrektora Szkoły. Rodzic ma prawo 

obecności podczas sprawdzania wiedzy, ale bez możliwości zadawania pytań. 

5) Z przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejętności sporządza się protokół. Do 

protokołu załącza się prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. Uzyskana 

ocena klasyfikacyjna jest ostateczna i nie może być niższa od wcześniej proponowanej 

przez nauczyciela przedmiotu. 

6) Protokół z przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejętności jest jawny. 

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne udostępnione są uczniowi w trakcie omawiania 

uzyskanych wyników, a rodzicom każdorazowo na ich prośbę podczas zebrań z rodzicami 

lub konsultacji. 

§37 

1. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

jeśli spełni następujące warunki: 

1) W bieżącym roku szkolnym nie został ukarany naganą dyrektora szkoły, 

2) Przewidywana ocena klasyfikacyjna jest wyższa od oceny nagannej. 

2. Tryb poprawy oceny zachowania: 

1) Rodzic w imieniu ucznia, który chce uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę 

klasyfikacyjna zachowania wnioskuje na piśmie do dyrektora szkoły o podwyższenie oceny 

zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania informacji o 

przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

2) Wniosek powinien zawierać rzeczowe informacje o zaistnieniu nowych okoliczności 

stanowiących podstawę do zmiany tej oceny np.: o pozytywnych zachowaniach ucznia, 

osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp. 

3) Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosku odrzuca go, bądź przekazuje wychowawcy 

klasy, o czym niezwłocznie powiadamia się rodziców. 

4) Wychowawca klasy wraz z pedagogiem szkolnym w obecności dyrektora lub 

wicedyrektora Szkoły najdalej przeddzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej ponownie analizuje warunki spełnienia przez ucznia kryteriów i ustala 

ostateczną ocenę. 
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5) Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego sporządza się protokół. Uzyskana 

ocena klasyfikacyjna jest ostateczna i nie może być niższa od wcześniej proponowanej 

przez wychowawcę. 

6) Wychowawca klasy jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia ucznia i rodziców o 

decyzji komisji weryfikującej ocenę zachowania. 

ROZDZIAŁ 10. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

§38 

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 zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać roczny 

egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z 

dzieckiem i jego rodzicami. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na roczny egzamin 

klasyfikacyjny. Wniosek należy złożyć w terminie najpóźniej na 10 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z dzieckiem i jego rodzicami. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, 

muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania. 

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
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9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  się  nie  później  niż  7  dni  przed  

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

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

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

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza komisja 

powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których 

przeprowadzany jest egzamin. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, oraz jego 

rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 

jednego dnia. 

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice ucznia. 

15.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się 

protokół zawierający szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych; 

2) imię i nazwisko ucznia; 

3) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 - skład 

komisji; 

4) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
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5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

przez dyrektora szkoły. 

18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

§39 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §36. 

2. Ustalona   przez   nauczyciela   albo   uzyskana   w   wyniku   egzaminu   klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §36 i §37. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania |jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem §33. 

ROZDZIAŁ 11. ZASTRZEŻENIA DO ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH LUB ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA 

§40 

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 została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

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

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
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1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną  

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 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. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

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 albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji, 

b. wychowawca klasy, 

c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

d. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

e. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f. przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g. przedstawiciel Rady Rodziców. 
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5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w 

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

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej  oceny 

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

poprawkowego. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a. skład komisji, 

b. termin sprawdzianu, 

c. zadania (pytania) sprawdzające, 

d. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

e. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

f. skład komisji, 

g. termin posiedzenia komisji, 

h. wynik głosowania, 

i. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

2) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

odpowiedziach ucznia. 

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

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 
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10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do 

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

tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ 12. EGZAMIN POPRAWKOWY 

§ 41 

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

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w 

ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 

skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

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

członek komisji. 

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

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

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

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się

 protokół zawierający szczególności: 
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1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

5) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

1) pisemny wniosek o uzyskanie promocji mimo nie zdanego egzaminu poprawkowego 

składa uczeń lub jego rodzice do dyrektora szkoły nie później w przeddzień organizacyjnego 

posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

2) Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o promowaniu ucznia w drodze jawnego 

głosowania zwykłą większością głosów przy obecności minimum 1/2 członków. 

ROZDZIAŁ 13. PROMOWANIE UCZNIÓW 

§42 

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do 

klasy programowo wyższej. 

2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić 

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

również w ciągu roku szkolnego. 
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3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I—III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu 

opinii wychowawcy oddziału. 

§43 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

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

średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 

zajęć. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, 

który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną.  

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 37 ust.9. 

ROZDZIAŁ 14. UKOŃCZENIE SZKOŁY 

§44 

1. Uczeń kończy szkołę, 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego 

typu, z uwzględnieniem tytułu laureata, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej 

2) jeśli przystąpił  do egzaminu ósmoklasisty w klasie VIII szkoły podstawowej  
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2. Uczeń kończy szkołę, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał 

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

bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

ROZDZIAŁ 15. EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ  

§52 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej w trzech kolejnych 

dniach:  

a. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego 

b. drugiego dnia – egzamin z matematyki  

c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, 

2. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w szkole w terminie ustalonym przez 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a za jego organizację i przebieg w szkole 

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor 

szkoły.  

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym (kwiecień) 

i dodatkowym (czerwiec).  

4. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub 

niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin 

ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła. 

5. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie 

przystępują do egzaminu ósmoklasisty.  

6. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, mogą być zwolnieni przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty na wniosek rodziców do dyrektora OKE, pozytywnie zaopiniowany przez 

dyrektora szkoły.  
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7. Z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty może być również zwolniony uczeń, który 

– ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do 

egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym.  

8. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do 

egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.  

9. Wynik egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przedstawiany w 

procentach i na skali centylowej.  

10. Wyniki egzaminu ósmoklasisty ustalone przez dyrektora OKE są ostateczne.  

11. Wyniku egzaminu ósmoklasisty nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia 

szkoły. Wraz ze świadectwem uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty.  

ROZDZIAŁ 16. EWALUACJA 

§53 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania podlega ewaluacji. 

2. Celem ewaluacji jest sprawdzenie efektywności funkcjonowania WSO i jego 

doskonalenie. Ewaluacja nie ma charakteru restrykcyjnego, kontrolnego i nadzorującego, jej 

funkcja jest wspomaganiem procesu zmian o charakterze rozwojowym. 

3. Realizacja ewaluacji; 

1) rodzaj ewaluacji: bieżąca i roczna, 

2) narzędzia i metody: rozmowa, sondaż, ankieta, analiza wyników egzaminu 

ósmoklasisty, 

3) kto przeprowadza: nauczyciele, dyrektor, 

4) sposoby przekazywania wyników: informacja ustna, notatka służbowa, raport roczny 

ROZDZIAŁ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§54 

1. WSO opracowuje zespół ds. WSO powołany przez dyrektora szkoły 
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2. Wszelkie zmiany w WSO wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej. 

§55 

1. W przypadkach nieobjętych WSO decyzję podejmuje dyrektor szkoły. Decyzja 

dyrektora jest ostateczna. 

2. Dyrektor szkoły powinien w/w przypadkach zasięgać opinii Rady Pedagogicznej 

§56 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania dostępny jest do wglądu dla uczniów, rodziców 

nauczycieli: 

1) w sekretariacie szkoły 

2) w bibliotece szkolnej 

3) na szkolnej stronie www 
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