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Wewnątrzszkolny system oceniania 

 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r.     

( z późniejszymi zmianami) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

 

 

 

I. Cele oceniania wewnątrzszkolnego. 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega 

na rozpoznawaniu poprzez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu 

poprzez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych z programów nauczania oraz formułowaniu oceny zachowania. 

2. WSO ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

i postępach w tym zakresie, 

b) pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

edukacyjno – wychowawczej.  

3. WSO obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych  

do  uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

    z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych i ujęcie ich  

    w przedmiotowych systemach oceniania; 

    2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

            3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

            z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

            klasyfikacyjnej; 

             4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych 

            i sprawdzających 

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 (prawnym 

    opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

4. Wszyscy nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów 

podczas lekcji organizacyjnych oraz rodziców (prawnych opiekunów) na 

pierwszym zebraniu o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania, 
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b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

d) szczegółowe wymagania edukacyjne, wynikające z realizowanych przez 

poszczególnych nauczycieli programów nauczania zawarte są                        

w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

(na pierwszej lekcji wychowawczej) oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) 

( na pierwszym zebraniu) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi 

nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Kryteria oceniania w ciągu semestru oraz wymagania na poszczególne oceny 

zawarte są w WSO. 

7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

uzasadnia ustaloną ocenę. Prace klasowe ( sprawdziany) muszą być 

sprawdzone w terminie najwyżej do 2 tygodni, kartkówki w terminie do 

jednego tygodnia, omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu. 

8. Pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia 

przechowywana jest przez nauczycieli przez cały rok szkolny. 

9. Informacje o bieżących  ocenach uczniów rodzice (prawni opiekunowie) 

otrzymują w formie pisemnej lub ustnej w czasie zebrań, dni otwartych, 

indywidualnych kontaktów z nauczycielami lub konsultacji odbywających się 

zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku każdego roku szkolnego. 

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i 

ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia 

jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na 

terenie szkoły . 

11. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii psychologiczno – 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

„Specyficzne trudności w uczeniu się” dotyczą uczniów w normie 

intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo 

funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności 

w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikających ze specyfiki ich 

funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego. 

12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia może nastąpić  na podstawie tego orzeczenia. 

13. Umowa w sprawie nie przygotowania się ucznia do lekcji: 

a) uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć w dniu następującym                         

po nieobecności spowodowanej: 

-  wypadkiem losowym, 

- w przypadku usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej krótkotrwałą 

chorobą; 



 3 

b) udział w zawodach, innych zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia 

z obowiązku uzupełnienia wiadomości, notatek, prac domowych; 

c) uczeń ma prawo dwa razy w roku zgłosić nieprzygotowanie do lekcji nie 

podając przyczyn. Prawo to nie dotyczy prac klasowych;  

4) szczegółowe zasady w sprawie nie przygotowania się do lekcji zawarte  są  

w kontraktach przedmiotowych. 

14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki w 

szczególności należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

15. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii                       

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia 

ucznia z wyżej wymienionych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

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

 

II.   Wewnątrzszkolna skala ocen. 
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania i ustaleniu końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

2. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 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. 

3. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym            i znacznym oraz i innymi trudnościami w klasach I – 

III szkoły podstawowej polega  na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć 

edukacyjnych i jego zachowania w danym  roku szkolnym oraz ustaleniu 

jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć  edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania. W klasach I—III szkoły podstawowej 

śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 

opisowymi.   
4. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, 

znacznym oraz z innymi trudnościami począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 

programu edukacyjnego opracowanego dla   niego na podstawie odrębnych 

przepisów,  i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
5. Oceny bieżące oraz końcowe i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 

a) stopień celujący – 6 (cel), 

b) stopień bardzo dobry – 5 (bdb), 

c) stopień dobry – 4 (db), 
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d) stopień dostateczny – 3 (dst), 

e) stopień dopuszczający – 2 (dop), 

f) stopień niedostateczny – 1 (ndst). 

W klasach I – III stosuje się ocenę opisową. 

6. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. 

7. Ocena końcowa i roczna nie może być średnią arytmetyczną ocen bieżących. 

8. Nauczyciele mogą stosować system aktywizacji szkolnej ucznia zawarty              

w PSO. 

9. Ilość ocen z poszczególnych przedmiotów uzależniona jest od tygodniowego 

podziału godzin. Jeżeli zajęcia z danego przedmiotu odbywają się w semestrze:  

a) raz w tygodniu – co najmniej 3 oceny,  

b) 2 – 3 razy w tygodniu – co najmniej 4 oceny,  

c) 4 razy w tygodniu – co najmniej 5 ocen,  

d) 5 razy w tygodniu – co najmniej 6 ocen. 

10. Do końca września nauczyciele są zobowiązani do ocenienia uczniów 

co najmniej 1 raz i odnotowania tego faktu w dzienniku lekcyjnym, przy 

co najmniej 2 godz. danego przedmiotu w tygodniu. 

11. Częstotliwość oceniania:  

1) w jednym tygodniu mogą odbyć się najwyżej 2 prace klasowe 

(sprawdziany), lecz nie jednego dnia. Klasówki (sprawdziany) obejmują 

treści nauczania z co najwyżej jednego modułu i są zapowiadane z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; 

2) kartkówka (z trzech ostatnich lekcji) jest rozumiana jako odpowiedź ustna, 

do której uczeń powinien być przygotowany na każdą lekcję. W związku               

z powyższym może się ona odbywać na poszczególnych zajęciach w ciągu 

dnia; 

3) zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie 

uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu punkty 1) i 2)         

nie obowiązują; 

4) częstotliwość oceniania innych form aktywności (np. prace domowe, 

  aktywność na   lekcji) jest zawarta w przedmiotowych systemach oceniania. 

12. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia kwestionowanej przez 

niego oceny pracy klasowej i sprawdzianu w formie i terminie określonym 

przez nauczyciela. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym 

obok poprawianej, przy czym brana pod uwagę jest ocena z poprawy.  

    13. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

1) odpowiedzi ustne (opowiadanie, opis, wygłaszanie tekstów z pamięci, udział 

  w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie, krótkie i długie  

   wypowiedzi na lekcji z trzech ostatnich lekcji oraz na lekcji powtórzeniowej 

 z ostatniego  działu, czytanie ze zrozumieniem); 

              2)  prace pisemne w klasie: 

  a)  kartkówka - dotyczy ostatniego tematu (zagadnienia), bez zapowiedzi; czas 

               trwania do 15 minut; kartkówka z trzech ostatnich tematów – 

               zapowiedziana, 

a)  sprawdziany, prace klasowe zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, 

poprzedzone lekcją powtórzeniową i wcześniejszym zapisem w dzienniku; 

czas trwania 1 -2 godziny, 

c) dyktanda (pisane z pamięci, ze słuchu, polegające na uzupełnianiu luk w 

tekście) - poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad 

pisowni, czas trwania do 45 minut, 
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d) testy różnego typu (otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy) 

– według specyfiki przedmiotu, zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem; czas trwania do 90 minut, sprawdzające znajomość treści 

problemowych etapami, 

e) ćwiczenia, zadania, wypracowania, referaty, konkursy, prowadzenie 

zeszytu(ćwiczeń i przedmiotowego) itd. 

 3) wszystkie sprawdziany pisemne, tj. testy, wypracowania, zestawy zadań i 

                 poleceń do wykonania, muszą być opatrzone punktacją, a ich ocena obliczona  

                 jest według skali: 
a) od 31%-50% poprawnych odpowiedzi           – ocena dopuszczająca (2), 

b) od 51%-74% poprawnych odpowiedzi           – ocena dostateczna (3), 

c) od 75%-90% poprawnych odpowiedzi           – ocena dobra (4), 

d) od 91%-100% poprawnych odpowiedzi         – ocena bardzo dobra (5), 

e) powyżej 100% maksymalnej liczby punktów – ocena celująca (6). 

W ocenianiu bieżącym możliwe są pewne odmienności wynikające zarówno ze specyfiki 

przedmiotu, indywidualnych koncepcji nauczyciela, jak potrzeb danego działu, pod 

warunkiem przestrzegania ogólnych przepisów  rozporządzenia. 

  4) prace domowe (formy): 

a) ćwiczenia, 

b) notatki, 

c) własna twórczość - wytwory literackie, plastyczne, inne, 

d) referat - duża forma wypowiedzi pisemnej, długo terminowy czas 

   wykonania (od 1 do 2 miesięcy), 

e) wypracowanie literackie, 

f) prace dodatkowe (album, prace plastyczne, gazetka, model, schemat 

   i inne). 

5) aktywność na lekcji: 

      a) praca samodzielna, 

     b) praca w grupie (organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie,   

     zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy), 

                 c) odgrywanie ról, drama, 

     d) inne formy aktywności.( gra dydaktyczna, quiz, doświadczenia 

      praktyczne, praca z mapą i atlasem, tekstem źródłowym, gra na  

      instrumentach, śpiew, test sprawności fizycznej, udział w konkursach 

      olimpiadach, zawodach …). 

14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki 

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

przedmiotów.  

15. W dzienniku lekcyjnym  oceny zapisuje się pod symbolami (skrótami) 

oznaczającymi konkretną formę sprawdzania wiedzy i umiejętności. Symbole 

(skróty) zależą od specyfiki przedmiotu i zawarte są w PSO. Oceny ze 

sprawdzianów i kartkówek wpisywane są kolorem czerwonym, pozostałe   

kolorem niebieskim. 

16. Ustala się następujące kryteria ocen z zajęć edukacyjnych:  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a)  spełnia   wymagania wykraczające poza dane zajęcia edukacyjne,  

b) posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału, 

c) samodzielnie zdobywa wiadomości, jest samodzielny w rozwiązywaniu zadań  
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i problemów, 

d)  samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

e) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów   

teoretycznych lub praktycznych, 

f) proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające  

poza program nauczania, 

g) odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych (kwalifikując się do finałów co  

najmniej na szczeblu wojewódzkim), sportowych, artystycznych (co najmniej na 

szczeblu gminnym) i innych (co najmniej na  szczeblu rejonowym) lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia, 

h) jest bardzo aktywny na lekcjach. 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a)  spełnia wymagania dopełniające z danych zajęć edukacyjnych, 

b) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania przedmiotu, 

c) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela 

posługując się nabytymi umiejętnościami, 

d) bierze udział w konkursach przedmiotowych, 

e) sprawnie korzysta z wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych, 

f)  wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji. 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

         a) uczeń spełnia  rozszerzone wymagania z danych zajęć edukacyjnych, 

         b) opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w  

         stopniu zadowalającym, 

         c) zna najważniejsze pojęcia, wiadomości i posiada podstawowe umiejętności, 

         d) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, natomiast zadania o stopniu    

         trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, 

         e) jest aktywny w czasie lekcji. 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

   a) spełnia  podstawowe wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych, 

   b) opanował podstawowe elementy wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie  

   programowej, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień, 

   c) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim  

   stopniu trudności,  

   d)  wykazuje się aktywnością na lekcjach w stopniu zadowalającym. 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) spełnia konieczne wymagania edukacyjne z danych zajęć edukacyjnych, 

b)  ma poważne braki w wiedzy, które można jednak usunąć w dłuższym okresie  

czasu, 

c) braki te nie przekreślają możliwości dalszej nauki,  

d) przy pomocy nauczyciela potrafi wykonywać proste polecenia, wymagające  

zastosowania podstawowych umiejętności. 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

   a) nie spełnia nawet wymagań koniecznych z danych zajęć edukacyjnych,  

   b) ma braki w wiedzy na tyle duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet  

   przy pomocy nauczyciela, 

   c) uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń  

   wymagających zastosowania podstawowych umiejętności, 
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  d) nie opanował określonego minimum materiału, co uniemożliwia mu kontynuację  

  nauki na wyższym poziomie edukacji, 

  e) nie uczynił żadnych postępów (wykazuje się brakiem przyrostu wiedzy  

   i umiejętności). 

 

17. Uczeń ma obowiązek poprawić ocenę niedostateczną za I semestr 

w wyznaczonym terminie do końca marca danego roku szkolnego. 

18. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po 

ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

III. Ocena zachowania. 
1. Ocena zachowania ucznia powinna uwzględnić w szczególności 

funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad 

współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.  

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej 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. 

3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia 

szkoły z zastrzeżeniem pkt. 4. 

4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej 

szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. Uczeń któremu w danej szkole po raz trzeci z 

rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje 

promocji do klasy programowo wyższej lub  nie kończy szkoły. 

5. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania zawarte są w Punktowym 

Systemie Oceniania Zachowania, który stanowi załącznik do WSO. 

6. Końcową i roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania ustala wychowawca klasy 

zgodnie z PSOZ  i jest ona ostateczna.  

7. Końcową i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

następującej skali:  

a)  wzorowe,  

b) bardzo dobre,  

c) dobre,  

d) poprawne,  

e) nieodpowiednie,  

f) naganne. 

 

W klasach I – III według poziomów: 

A, B, C, D. 

8. Kryteria ocen z zachowania: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  

a) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu i Regulaminu Szkolnego, jest  

pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole; 
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b) jest uczciwy - nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane  

samodzielnie; 

c) w dzienniku lekcyjnym i zeszytach uwag w ogóle nie ma wpisów o negatywnym  

zachowaniu, na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich  

pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach  

organizowanych przez szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa; 

d) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 

e) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez  

nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne; 

f)systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich  

nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nigdy nie spóźnia się na  

swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne; 

g) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów; 

h) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających  

i szkodliwych dla zdrowia; 

i) nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych; 

j) umie wszystkie spory rozstrzygać w drodze negocjacji i mediacji; 

k) wyróżnia się w stosunkach koleżeńskich, chętnie pomaga innym, również słabszym; 

l) jest tolerancyjny dla poglądów innych niż własne; 

ł) pracuje społecznie lecz nie kosztem lekcji; 

m) uczy się systematycznie i uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości. 

 

2)Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) przestrzega Statutu i Regulaminu Szkolnego; 

b) jest systematyczny w nauce, uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości; 

c) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i  środowiska,  

dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli; 

d) systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia w  

terminie wyznaczonym przez wychowawcę, w semestrze ma nie więcej niż  

3 spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną w danym dniu, nie spóźnia się na kolejne  

godziny; 

e) jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w  konflikty  

z kolegami i osobami starszymi; 

f) w dzienniku lekcyjnym i zeszytach uwag ma nie więcej niż 3 pisemne uwagi  

dotyczące zachowania nacechowanego niską szkodliwością dla innych i siebie; 

g) jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów; 

h) bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia; 

i) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających  

i szkodliwych dla zdrowia. 

 

         3)Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) przestrzega Statutu i Regulaminu; 

b) pracuje na miarę swoich możliwości; 

c) wywiązuje się z powierzonych obowiązków; 

d) systematycznie uczęszcza na zajęcia, w semestrze ma nie więcej niż  

10 nieusprawiedliwionych godzin i nie więcej niż 5 spóźnień na pierwszą godzinę,  

nie spóźnia się na godziny kolejne; 

e) nie uczestniczył w kłótniach i bójkach, szczególnie z młodszymi i słabszymi; 

f)zachowuje się kulturalnie, w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 3  pisemne  

uwagi o niewłaściwym zachowaniu; 
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g) szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów 

h) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających  

i szkodliwych dla zdrowia; 

i) bierze udział w życiu klasy i szkoły; 

j) nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych. 

 

         4)Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  

a) sporadycznie uchybia podstawowym wymaganiom zawartym w Statucie  

 i Regulaminie Szkoły; 

b) stara się uczyć systematycznie; 

c) opuścił zajęcia szkolne i ma do 20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze,  

liczba spóźnień nie przekracza 8; 

d)  mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły; 

e) zdarza mu się niszczyć mienie szkoły i kolegów; 

f) jego strój i wygląd zewnętrzny nie odbiegają rażąco od norm zawartych  

w Regulaminie Szkoły; 

g) w dzienniku lekcyjnym i zeszytach uwag ma nie więcej niż 5 pisemnych uwag  

dotyczących zachowania; 

h) czasem przyczynia się do złego odbioru szkoły w środowisku (zdarza mu się  

wchodzić w konflikty i źle zachowywać się na wycieczkach, zawodach, imprezach  

szkolnych); 

i) nieumyślnie stwarza sytuacje niebezpieczne; 

j) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających  

i szkodliwych dla zdrowia; 

k) wykazuje chęć poprawy, dotrzymuje słowa, pracuje nad poprawą swojego  

zachowania. 

 

       5)Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:  

a) wielokrotnie i świadomie dopuszczał się łamania postanowień Statutu i Regulaminu  

Szkoły; 

b) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego –  

przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od  

grupy; 

c) pali papierosy, pije alkohol, używa środki odurzające i szkodliwe dla zdrowia; 

d) wykazuje brak kultury - jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do  

nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów; 

e) w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 8 uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to  

uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i  świadomym łamaniu norm  

zachowania; 

f) w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 25 godzin, często  

spóźnia się, zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia; 

g) nie robi nic pozytywnego na rzecz szkoły i klasy; 

h) nie wykazuje chęci poprawienia ocen niedostatecznych mimo stwarzanych przez  

szkołę warunków na miarę możliwości ucznia. 

Uczeń, którego dotyczą co najmniej trzy w/w. kryteria, otrzymuje ocenę 

nieodpowiednią. 

         6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  

a) rażąco narusza Statut i Regulamin Szkoły, a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny  

środki wychowawcze nie odnoszą skutku; 

b) nagminnie opuszcza i spóźnia się na zajęcia szkolne; 
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c) nie wykazuje chęci poprawienia ocen niedostatecznych mimo stwarzanych przez  

szkołę warunków na miarę możliwości ucznia; 

d) świadomie łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym; 

e) jest agresywny i wulgarny; 

f) stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia własnego i innych (wnoszenie i spożywanie  

alkoholu, palenie papierosów, używanie i rozprowadzanie środków odurzających, samo  

okaleczenie się); 

g) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie,  

zastraszanie; 

h) wchodzi w konflikt z prawem (oszustwa, fałszerstwa dokumentów, wymuszanie,  

udział w rozbojach i kradzieżach, stosowanie przemocy i inne), pozostaje pod nadzorem  

kuratora i policji; 

i) słabo rokuje nadzieję na poprawę, ponieważ lekceważy i odrzuca okazywaną pomoc. 

 

Uczeń, którego dotyczą co najmniej trzy w/w. kryteria, otrzymuje ocenę naganną. 

 

 

IV. Klasyfikowanie i promowanie ucznia. Tryb przeprowadzania egzaminu 

klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności. 
1. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w 

szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej 

klasyfikacyjnej oceny zachowania. 

2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów  są zobowiązani poinformować 

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego 

ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawca klasy o przewidywanej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania najpóźniej miesiąc przed śródrocznym lub 

rocznym  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów  i wychowawca klasy są 

zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o 

planowanej przez nauczyciela niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej 

najpóźniej miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej ustnie lub pisemnie na druku szkolnym, 

wskazując jednocześnie braki w poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz 

możliwość uzupełnienia braków edukacyjnych. Nauczyciele i wychowawca 

klasy na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) powinni odbyć indywidualną 

rozmowę z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia ocenionego 

niedostatecznie, a fakt powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o 

niedostatecznej ocenie kwalifikacyjnej odnotować w dzienniku lekcyjnym. 

5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzone zostanie, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie 

nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła powinna w miarę 

możliwości stworzyć szansę uzupełnienia braków poprzez skierowanie ucznia 

na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. 

6. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej 
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z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

7. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

8. Na prośbę  pisemną ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej skierowaną do dyrektora szkoły za pośrednictwem 

wychowawcy lub na prośbę pisemną jego rodziców (prawnych opiekunów) 

Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  Wniosek 

wpłynąć musi najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia Rady 

Pedagogicznej (przed rozpoczęciem posiedzenia). 

9. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub 

program nauki,  

b) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

W tym przypadku egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Uczniowi w powyższej sytuacji nie ustala się oceny 

zachowania. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

śródrocznych bądź rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,  

egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć informatycznych i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim   formę zadań praktycznych. 

12. Egzamin  klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 8 i 9a) 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego 

przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia , o którym mowa w pkt. 9b), przeprowadza 

komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez 

ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

a) W skład komisji wchodzą: - dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący 

w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący 

komisji; - nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

b) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia. 

c) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje 

egzaminator, a zatwierdza wicedyrektor lub dyrektor szkoły. 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania 

praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 

komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustaloną ocenę. 
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16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych 

zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

Uczeń niesklasyfikowany nie uzyskuje promocji i powtarza klasę. 

18. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do 

klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych 

określanych w szkolnym planie nauczania, po uwzględnieniu przez 

nauczyciela pisemnej opinii psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowo roczne wyższe od 

stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem pkt. 30. 

19. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 18 nie otrzymuje 

promocji i powtarza klasę (z zastrzeżeniem pkt. 30). 

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 34. Ustalona przez 

wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z 

zastrzeżeniem pkt. 34. 

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna 

może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu poprawkowego. 

22. Uczeń, który w wyniku końcowo rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednego albo z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

może zdawać egzamin poprawkowy po złożeniu podania do dyrektora szkoły 

przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów). 

23. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, 

z wyjątkiem egzaminu z zajęć informatycznych, techniki, plastyki, muzyki 

oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

24. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin 

poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

25. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły. W skład komisji wchodzą: 

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – 

jako członek komisji. 

26. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 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 dyrektorem tej szkoły. 

27. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności:  

1) skład komisji;  
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2)termin egzaminu poprawkowego;  

3) pytania egzaminacyjne;  

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.  

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

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

29. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji 

do klasy programowo wyższej i powtarza klasę (z zastrzeżeniem pkt. 30). 

30. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, po uwzględnieniu 

możliwości edukacyjnych 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. 

31. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej świadectwo promocyjne i 

ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał z 

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

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

32. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo/i 

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

Jeżeli uczeń zadeklarował udział w zajęciach z obu tych przedmiotów na 

świadectwie szkolnym umieszcza się ocenę dla niego korzystniejszą ( bez 

adnotacji, którego przedmiotu ona dotyczy i tę ocenę wlicza się do średniej 

ocen).  

33. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia 

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) 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 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

34. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) 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: 

a) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, przeprowadza egzamin sprawdzający w formie pisemnej          

i ustnej oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych 

zajęć edukacyjnych; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

35. Egzamin sprawdzający przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 34. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

36. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły. W skład komisji wchodzą: 
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a) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: - dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole 

inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, - 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, - dwóch nauczycieli 

z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same 

zajęcia edukacyjne; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: - dyrektor 

szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, - wychowawca klasy, - 

wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, - pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, - 

przedstawiciel samorządu uczniowskiego, - przedstawiciel rady 

rodziców. 

37. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 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 dyrektorem tej szkoły. 

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

a) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) 

sprawdzające, wynik sprawdziany oraz ustaloną ocenę; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, 

termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę 

zachowania wraz z uzasadnieniem.. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 

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

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

40. Przepisy w pkt. od 32 do 38 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 

(śródrocznej) 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. 

 

 

V. Nagrody i kary stosowane w szkole wobec uczniów. 
1. Uczeń może otrzymywać następujące wyróżnienia i nagrody: 

a) pochwała wychowawcy wobec klasy; 

b) pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły; 

c) list gratulacyjny dla rodziców (prawnych opiekunów); 

d) nagroda rzeczowa; 

e) odnotowanie osiągnięć ucznia na świadectwie szkolnym; 

f) tytuł ambasadora szkoły; 

g) tytuł najlepszego absolwenta; 

h) na zakończenie roku szkolnego, uczniowie klas: 

                      -  0-II otrzymują pamiątkowy dyplom, 

                     - III po zakończeniu I etapu edukacyjnego, wszyscy otrzymują pamiątkę 

                        książkową, 
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                      - IV-VI za roczne bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre 

                     zachowanie mogą otrzymać nagrodę książkową. 

                  2.   Nagradza się ucznia za: 

                   a)  rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i środowiska; 

                   b)  bardzo dobre wyniki w nauce; 

                   c) wzorowe zachowanie; 

                   d) wybitne osiągnięcia; 

                   e) dzielność i odwagę. 

3. Za nieprzestrzeganie Statutu i Regulaminu Szkoły wobec ucznia stosuje się 

następujące środki wychowawcze: 

a) upomnienie wychowawcy klasy; 

b) upomnienie wychowawcy z adnotacją w zeszycie uwag, dzienniku 

lekcyjnym; 

c) upomnienie przez dyrektora; 

d)  nagana dyrektora szkoły z jedoczesnym powiadomieniem rodziców w 

formie pisemnej bądź ustnej; 

e) nagana dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej; 

f) zawieszenie w prawach do udziału w imprezach szkolnych i 

pozaszkolnych; 

g) pozbawienie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

h) przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole, jeżeli istnieje taka 

możliwość, na podstawie wniosku wychowawcy – po zaopiniowaniu 

przez Radę Pedagogiczną; 

i) przeniesieniem do innej szkoły przez Kuratorium Oświaty; 

j) naprawa lub odkupienie zniszczonego mienia szkolnego – po 

uzgodnieniu z rodzicami. 

4. Wobec ucznia może być zastosowana jedna z powyższych kar w zależności od stopnia 

(rozmiarów) przewinienia. 

5. Ukaranemu  uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo 

odwołania  do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od zastosowania kary. Dyrektor 

Szkoły rozpatruje odwołanie i na piśmie odpowiada osobie zainteresowanej, 

informując jednocześnie o możliwości odwołania, w ciągu 14 dni od decyzji dyrektora 

do organu prowadzącego szkołę. 

6. W celu lepszego oddziaływania na uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze t w 

szkole działa Zespół Wychowawczy składający się z nauczycieli i uczniów. Zadania i 

plan pracy Zespołu stanowią odrębne dokumenty. 

7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od wymierzonej kary              

do Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o zastosowanej karze.  

8. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i po zasięgnięciu opinii wychowawcy, 

pedagoga szkolnego i przewodniczącego samorządu szkolnego postanawia:  

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie; 

2) odwołać karę; 

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

9. Od decyzji dyrektora odwołanie nie przysługuje. 

 

 


