
 

 

 

 

 

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (ze Statutu Szkoły) 

 

§ 1  

 

1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania są integralną częścią statutu szkoły i zawierają 

szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów. 

2. Dopuszcza się używanie skrótu nazwy zasad wewnątrzszkolnego oceniania w postaci ZWO. 

3. ZWO znajduje się na stronie internetowej szkoły.  

4. ZWO podlegają ewaluacji i mogą zostać zmienione z powodu pojawienia się nowych 

przepisów prawa dotyczącego oceniania lub okoliczności wskazujących na konieczność 

udoskonalenia tego dokumentu. 

 

§ 2 

 

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: 

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w 

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych  

w statucie szkoły. 

4. Ocenianie uczniów ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

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

zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

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



4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

§ 3 

Informowanie rodziców na początku roku 

 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach  

i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania. 

3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, 

bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

 

§ 4 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 



2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

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

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

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

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 

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

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

posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na 

wcześniejszych etapach edukacyjnych. 

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

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego i/lub informatyki, 

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

9. 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.  



10. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z 

nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

§ 5 

Uzasadnianie oceny i wgląd do prac 

 

1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Na 

życzenie rodziców przekazanie uzasadnienia oceny odbywa się w formie indywidualnego 

kontaktu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. Spotkanie oraz treść przekazanych 

informacji jest odnotowana w dzienniku elektronicznym. Rodzic, wnioskując o uzasadnienie 

oceny, przedstawia do wglądu pracę dziecka, której wniosek dotyczy.   

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

4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub 

dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację 

dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą 

oceniania ucznia. 

 

§ 6 

 

1. Wiadomości i umiejętności ucznia sprawdzane są w formie: 

1) wypowiedzi ustnej na lekcjach;  

2) pisemnych prac klasowych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem z zadaniami 

otwartymi i zamkniętymi odnoszącymi się do sprawdzenia zarówno wiedzy, jak i umiejętności, 

poprzedzonych lekcją powtórzeniową; 

3) pisemnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności zapowiedzianych z tygodniowym 

wyprzedzeniem, obejmujących wskazany przez nauczyciela materiał bieżący; 

4) kartkówek sprawdzających wiedzę i umiejętności z ostatnich 2-3 lekcji, mających charakter 

pisemny lub praktyczny; 

5) sprawdzianów umiejętności praktycznych w formie zadań do wykonania w obecności 

nauczyciela; 



6) prac pisemnych oraz prac praktycznych wykonanych przez ucznia samodzielnie lub 

zespołowo;  

7) prac domowych w formie pisemnej lub praktycznej; 

2. W klasach IV-VI dopuszcza się przeprowadzenie najwyżej dwóch sprawdzianów lub prac 

klasowych tygodniowo, a w klasach VII-VIII trzech. Terminy sprawdzianów wpisywane są 

przez nauczyciela do terminarza w dzienniku elektronicznym.  

3. Nie dopuszcza się pisania żadnych prac pisemnych wymazywalnym długopisem.  

4. Prace pisemne powinny być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela w terminie do 14 dni 

od dnia ich przeprowadzenia i przekazane uczniom. Sprawdzone i ocenione prace pisemne 

uczniowie przechowują w domu. Nauczyciel nie ma obowiązku posiadania kopii takiej pracy.  

5. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących na warunkach ustalonych przez nauczyciela, 

który wystawił ocenę. Warunki i terminy poprawy są zawarte w przedmiotowych systemach 

oceniania. Ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika przy ocenie poprawianej, a do oceny 

klasyfikacyjnej liczą się obie oceny.  

6. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania wiedzy z powodu 

nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności we 

wskazanej formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.   

7. Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do dziennika elektronicznego uwagi i 

spostrzeżenia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm 

zachowania w szkole, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, 

udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków 

wychowawczych. Powyższe informacje są udostępniane rodzicom. 

 

§ 7 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze). 

2. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie ustalonym 

przez dyrektora szkoły. 

4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

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

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że w 

oddziałach klas I- III w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną  

z tych zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.  

1. Na klasyfikację końcową składają się: 



1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo 

najwyższej; 

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

odpowiednio w klasach programowo niższych; 

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

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej w szkole 

danego typu. 

8. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych 

w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

11. W oddziałach klas I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródroczna i 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi 

12. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane według 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. 

13. Stopnie, o których mowa w punkcie 12 podpunkcie 1-5 są ocenami pozytywnymi, 

natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w 

podpunkcie 6. 

14. Dopuszcza się stosowanie ocen z plusami i minusami w ocenianiu śródrocznym (z 

wyjątkiem ocen celującej i niedostatecznej). Ocena roczna jest oceną całościową. 

15. Dodatkowo stosuje się system plusów składających się na ocenę cząstkową. Plusy uczeń 

otrzymuje za systematyczne, aktywne uczestnictwo w lekcji, samodzielność i pomysłowość, 

pomoc w nauce innym dzieciom, przygotowywanie zadań dodatkowych.  Przedmioty nauczane 

do 2 godzin tygodniowo: 4 plusy - celujący. Przedmioty nauczane powyżej dwóch godzin 

tygodniowo: 6 plusów  - celujący.   

16. Oceny z prac pisemnych podlegają przeliczaniu:  

1) 0-30% = niedostateczny ( 1 ) 

2) 31-37%  = dopuszczający minus  (2-) 

3) 38-44%  =  dopuszczający (2 ) 

4) 45-50%  = dopuszczający plus (2+ ) 

5) 51-57%  =  dostateczny minus (3- ) 

6) 58-64% = dostateczny ( 3 ) 

7) 65-70% = dostateczny plus (3+ ) 
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8) 71-75% = dobry minus ( 4- ) 

9) 76-80% = dobry ( 4 ) 

10) 81-85% = dobry plus (4+ ) 

11) 86-89 %= bardzo dobry minus ( 5- ) 

12) 90-92% = bardzo dobry ( 5 ) 

13) 93-95% = bardzo dobry plus ( 5+ ) 

14) 96-100% = celujący ( 6 ) 

17. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

18. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, 

muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w 

działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

19. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej, ustala się według 

następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

19. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie 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; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

20. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

21. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

22. 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. 

23. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 



edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata 

lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 8 

Ocenianie bieżące 

 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  

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

powinien dalej się uczyć. 

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów powinni poinformować uczniów i 

wychowawców o przewidywanych półrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych. 

Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o ocenach niedostatecznych oraz 

zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów poprzez 

wiadomość w dzienniku elektronicznym w terminie 2 tygodni przed śródrocznym oraz 4 

tygodni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.  

3. Na 2 tygodnie przed śródrocznym oraz na 4 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca oddziału informują o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:  

1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej,  

2) rodziców ucznia poprzez wpisanie oceny proponowanej do odpowiedniej rubryki w 

dzienniku elektronicznym i udostępnienie jej rodzicom do wglądu. Ocena proponowana może 

ulec podwyższeniu lub obniżeniu.  

 

§ 9 

 

1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o podwyższenie 

przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny zachowania, najpóźniej 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

2. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli w drugim półroczu roku szkolnego 

uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych lub wykorzystał możliwość ich dodatkowego 

uzupełnienia, a także wykorzystał możliwości ich poprawy. 

3. Ustalenie oceny wyższej niż przewidywana następuje w formie sprawdzianu. 

4. Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności uwzględnione w wymaganiach na daną 

ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonych w wymaganiach edukacyjnych opracowanych 

przez nauczyciela tego przedmiotu. 



5. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku sprawdzianu z 

informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania fizycznego, w formie pisemnej 

i zadań praktycznych. 

6. Sprawdzian przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora, w skład której 

wchodzi dyrektor lub wyznaczony nauczyciel jako przewodniczący, nauczyciel przedmiotu lub 

przedmiotu pokrewnego, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz wychowawca lub 

pedagog szkolny. 

7. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:  

1) skład komisji; 

2)  datę przeprowadzenia sprawdzianu; 

3)  treść zadań pisemnych, ustnych i praktycznych jakie były przedmiotem sprawdzianu; 

4) informację o wynikach sprawdzianu, w tym zwięzła informacja o udzielonych 

odpowiedziach, a w przypadku zadań praktycznych informacja o przebiegu i wynikach 

sprawdzianu na podstawie zadań praktycznych; 

5) decyzję komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny. 

8.  Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia. 

9. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej i jest ostateczna. 

10. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o podwyższenie 

przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, najpóźniej 14 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

11. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku, gdy uczeń na piśmie złoży 

przekonywujące dowody spełnienia wymagań na ocenę zachowania o którą wnioskuje, zgodnie 

z kryteriami i wymaganiami, o których mowa w § 7. 

12. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której 

wchodzą: 

1) wyznaczony nauczyciel - jako przewodniczący; 

2) wychowawca klasy; 

3) nauczyciel, o którego wnioskuje uczeń; 

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

13. Decyzja komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny zachowania jest ostateczna. 

 

§ 10 

 

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 przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która: 



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

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęć edukacyjnych; 

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

zachowania. 

3. W skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 

komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor 

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

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

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,  

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

6. 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) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

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

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 
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d) wynik głosowania, 

e)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 

§ 11 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

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

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, 

plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala 

się dla niego oceny z zachowania. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej 

i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn 

usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje 

indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja,  

w skład której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 
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12. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń 

może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

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

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo 

„nieklasyfikowana”. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy  

w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 12 

 

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

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki 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. 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.  

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
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6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

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

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

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

innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

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

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę. 

10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć  

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

warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

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

§ 13 

Egzamin ósmoklasisty 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim 

stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

3. Egzamin ósmoklasisty w latach 2019 - 2021 obejmuje następujące 

przedmioty      obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

4.  Egzamin ósmoklasisty od roku 2022 obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 

historia. 

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 



niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 

6. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do 

egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 

uczniem. 

8. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 

do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, 

może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami 

ucznia. 

9. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

 

§ 14 

Promowanie 

 

1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy 

programowo wyższej. 

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne 

postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja rady 

pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym 

lub stanem zdrowia ucznia. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału 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 oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy 

następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 



75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 

promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co 

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

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

ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie 

zachowania. 

10. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału 

klasy. 

11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym 

w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę, bez jakichkolwiek 

dodatkowych adnotacji. 

12. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka 

regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

13. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 12, powtarza ostatnią klasę 

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

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

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

§ 15 

 

1. Zasady oceniania są dostosowane do przyjętych w szkole rozwiązań kształcenia na 

odległość. 

2. W trakcie kształcenia na odległość ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz 

jego zachowanie. 

3. Ocenianie bieżące podczas kształcenia na odległość ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

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

powinien dalej się uczyć. Zasady oceniania muszą być dostosowane do przyjętych w szkole 

rozwiązań kształcenia na odległość. 

4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas kształcenia na 

odległość do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

5. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez: 

1) Obserwację pracy ucznia, w tym aktywność ucznia; 

2) Zaangażowanie ucznia w kontaktach z nauczycielem i kolegami w grupie; 

3) Rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela; 

4) Terminowe wykonywanie zadań; 



5) Wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach; 

6) Wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do wykonywania 

kolejnych zadań. 

6. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależą od specyfiki przedmiotu. 

7. W zależności od formy komunikacji w uczniem, nauczyciele monitorują i sprawdzają 

wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych: 

1) ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line; 

2) dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela 

czynności i prace wykonane przez uczniów; 

3) ocenianiu podlegają prace domowe zadane przez nauczyciela i odesłane w wyznaczonym 

terminie poprzez pocztę elektroniczną lub inną formę (np. poprzez komunikatory); 

4) ocenianiu podlegają prace pisemne, które zostały określone ze stosownym wyprzedzeniem. 

Praca pisemna nie może trwać dłużej niż to wynika z dziennego planu lekcji dla klasy. 

5) odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów 

elektronicznych; 

6) przygotowanie projektu przez ucznia. 

 

§ 16 

 

1. W ocenianiu zajęć z wychowania fizycznego, nauczyciel bierze pod uwagę  

prace pisemne ucznia bądź przygotowaną prezentację lub projekt dotyczące tematyki kultury 

fizycznej i edukacji prozdrowotnej oraz teoretyczną znajomość zagadnień sportowych, np. 

poprzez opracowanie planu rozgrzewki, opis zasad danej gry zespołowej lub przygotowanie 

tygodniowego planu treningowego.   

2. Ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia w 

okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkoły, a także zachowanie ucznia w okresie 

nauki na odległość, a zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych 

form nauki.  

3. Przy ocenianiu zachowania można wziąć również pod uwagę kulturę korespondencji, którą 

odznacza się uczeń - tj. sposób w jaki formułuje wiadomości za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do nauczycieli (np. z zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych).  

4. W trakcie nauczania zdalnego z wykorzystaniem chociażby wideokonferencji można wziąć 

pod uwagę zachowanie ucznia w trakcie prowadzenia przez nauczyciela lekcji - np. czy 

przeszkadza nauczycielowi oraz innym uczniom w trakcie wypowiedzi. 

 

§ 17 

 

1. O postępach w nauce uczniowie oraz ich rodzice są informowani za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego. 

2. Po sprawdzeniu pracy ucznia nauczyciel wysyła informację zwrotną z podsumowaniem lub 

oceną wykonanego zadania. 

3. Nauczyciel na prośbę ucznia lub rodzica uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadniając ocenę 

nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych; 



2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub 

dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

 

 

§ 18 

 

1. Ustalając ocenę klasyfikacyjną nauczyciel zobowiązany jest brać pod uwagę frekwencję 

ucznia od początku roku szkolnego. W trakcie kształcenia na odległość nauczyciel 

zobowiązany jest wziąć pod uwagę także możliwości ucznia w zakresie korzystania ze sprzętu 

elektronicznego, sytuację domową i rodzinną itd. 

2. Jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań ani przeszkód egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy 

może być przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej). 

3. W przypadku egzaminów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej protokół 

wypełnia się zdalnie.  

 

Rozdział 7 

Uczniowie szkoły 

§ 1 

 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.  

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.  

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 

danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

4. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 3, jeżeli dziecko:  

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w 

którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo  

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje 

określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

5. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność na 50 %  obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez co 

najmniej miesiąc. 

6. Rodzice są zobowiązani w formie pisemnej w dzienniku elektronicznym usprawiedliwić 

nieobecność dziecka w ciągu 3 dni po powrocie ucznia do szkoły. 

7. Zwolnienie z ćwiczeń na wychowaniu fizycznym nie zwalnia z obecności na tej lekcji. 

8. Usprawiedliwienie nieobecności na wybranych kilku lekcjach danego dnia musi być 

wysłane przez dziennik elektroniczny do wszystkich nauczycieli prowadzących lekcje, na 

których dziecka nie będzie oraz do wychowawcy. 



9. Szczegółowe zasady zwalniania z lekcji oraz usprawiedliwiania nieobecności opisane są w 

dokumencie „Procedura zwolnień i usprawiedliwiania nieobecności”, zatwierdzonym przez 

radę pedagogiczną. 

 

§ 2 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) Zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami oraz stawianymi wymaganiami,  

2) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

3) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i 

poszanowanie jego godności, 

4) Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób. 

5) Rozwijania zainteresowań i talentów w miarę możliwości szkoły, 

6) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych w zasadach wewnątrzszkolnego 

oceniania sposobów kontroli postępów w nauce, 

7) Pomocy w przypadku trudności w nauce (w miarę możliwości szkoły), 

8) Korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego, 

9) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru 

biblioteki, 

10) Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w szkole, 

11) Reprezentowania szkoły na zawodach, konkursach i imprezach, 

12) Zostawiania w szkole podręczników i przyborów, z których nie korzysta w domu, 

13) Składania w formie pisemnej lub ustnej do wychowawcy skargi w przypadku naruszenia 

praw ucznia. Wychowawca po otrzymaniu skargi i zapoznaniu się ze sprawą, ustala sposób 

rozwiązania problemu w terminie do 7 dni. W wypadku, gdy skarga dotyczy wychowawcy, 

uczeń składa pismo bezpośrednio do dyrektora. Sprawy sporne między dyrektorem a uczeniem 

rozstrzyga organ prowadzący.  

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) Przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły. 

2) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły. 

3) Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i 

pracowników szkoły (na terenie szkoły i poza nią). 

4) Przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności. 

5) Okazywać szacunek dorosłym i kolegom. 

6) Szanować poglądy i godność osobistą innych. 

7) Dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz prawidłowy rozwój, to jest: nie palić, nie pić, 

nie zażywać substancji psychoaktywnych, dbać o czysty i schludny wygląd,  nie farbować 

włosów, nie malować paznokci, nie nosić zwisających (niebezpiecznych) kolczyków. 

8) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 



9) Przestrzegać wymagań dotyczących stroju szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego 

(strój sportowy i buty na zmianę) oraz na uroczystościach szkolnych (w dniu akademii 

obowiązuje strój galowy opisany w rozdziale 6, paragrafie 7, punkcie 3, podpunkcie j). 

10) W pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę do rzetelnej pracy, systematycznie 

przygotowywać się do lekcji. 

11) Przestrzegać zasad BHP w szkole, nie wchodzić na ławki, krzesła, parapety, nie przynosić 

materiałów chemicznych, ostrych i niebezpiecznych przedmiotów, zachować szczególną 

ostrożność przy obsłudze (zgodnie z instrukcją obsługi) urządzeń elektrycznych.  

12) Podporządkować się szkolnym zasadom korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych, opisanym w Regulaminie korzystania z urządzeń elektronicznych, 

wprowadzonym zarządzeniem dyrektora szkoły.  

3. Noszone przez uczniów stroje nie mogą zawierać obraźliwych, prowokujących lub 

wywołujących agresję nadruków. Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, dyrektor, 

nauczyciel, pracownik obsługi mają prawo zwrócić mu uwagę, a uczeń powinien zastosować 

się do zaleceń. W sytuacjach konfliktowych do szkoły zostanie wezwany na rozmowę rodzic 

ucznia. 

4. Uczeń w trakcie zdalnej nauki zobowiązany jest do: 

1) kontrolowania realizacji treści nauczania, odrabiania i odsyłania terminowo zadań 

domowych, prac kontrolnych, itp.; 

2) kontaktowania się z nauczycielem za pomocą ustalonych narzędzi w godzinach zgodnych z 

tygodniowym planem lekcji lub w czasie ustalonym indywidualnie z nauczycielem. 

5. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia nauki na odległość 

uczniowie (lub ich rodzice) mogą zgłaszać wszelkie problemy, które utrudniają efektywną 

realizację nauki zdalnej. Szkoła może użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w 

szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet. 

 

§ 3 

 

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy 

oddziału. 

2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły. 

3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego. 

4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 

5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze 

wskazaniem właściwego adresata. 

6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej 

o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 

8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia 

sprawy. 



9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, 

otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które 

dekretowano skargę. 

11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie. 

 

§ 4 

 

1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane uczniom:  

1) pochwała nauczyciela lub wychowawcy w klasie, 

2) pochwała dyrektora szkoły, 

3) nagroda rzeczowa, 

4) eksponowanie osiągnięć ucznia na stronie internetowej szkoły, 

5) odnotowanie osiągnięć na świadectwie szkolnym, 

6) list pochwalny do rodziców,  

7) dyplom za szczególne osiągnięcia, 

8) świadectwo z wyróżnieniem dla uczniów kl. IV-VIII, 

9) wpis do „Złotej księgi” uczniów, którzy mają wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe 

zachowanie, począwszy od klasy IV 

10) inne, ustanowione przez Radę Pedagogiczną. 

2.  Za lekceważenie obowiązków ucznia, za narażanie zdrowia swojego i kolegów, za świadome 

niszczenie mienia szkoły stosuje się: 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 

2) upomnienie lub ustna nagana dyrektora, 

3) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców, 

4) obniżenie oceny zachowania, 

5) zawieszenie prawa do uczestnictwa w imprezach o charakterze rekreacyjnym i 

wypoczynkowym organizowanych w najbliższym czasie przez szkołę, 

6) zawieszenie w prawach do reprezentowania szkoły na zawodach sportowych 

7) w przypadku drastycznych, chuligańskich wybryków, powiadomienie policji oraz sądu dla 

nieletnich.  

8) wystąpienie przez dyrektora do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły w przypadku rażącego naruszania przez niego obowiązków ucznia. 

3. Uczeń ma prawo odwołać się od kary lub nagrody:  

1) w ciągu 3 dni uczeń lub jego rodzice składają pisemne odwołanie do dyrektora szkoły,  

2) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy i rady pedagogicznej może uznać 

odwołanie za zasadne i anulować wcześniej podjętą decyzję.  

4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub 

zastosowanej wobec niego innej formy wychowawczej.  

 

§ 4 

 

W uzasadnionych przypadkach uczeń-na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą Rady 

Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora 



Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu 

wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal: 

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 

2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia; 

3) wchodzi w konflikt z prawem;  

4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 

5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na 

pozostałych uczniów; 

6) dokonuje kradzieży; 

7) demoralizuje innych uczniów; 

8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;  

9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań; 

10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych; 

11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 

 


