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Rozporządzenie MEN z dn. 10 czerwca 2015 r. ws. warunków i sposobu 
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Rozdział I 

 
Ustalenia ogólne dotyczące oceniania 

 

 

§ 1. Przepisy ogólne 
 

1. Ocenianie osiągnięć uczniów odbywa się na zasadach i w ramach określonych w podstawie 

programowej. 

 

2. Szczegółowe zasady oceniania, kryteria ocen oraz częstotliwość i sposoby sprawdzania 

osiągnięć  uczniów  ustalają  nauczyciele  zajęć edukacyjnych; w klasach I-III są zawarte 

w „Zasadach oceniania w klasach I-III”, w klasach IV-VIII – w „Przedmiotowych 

zasadach oceniania”. 

 

 

§ 2. Cele oceniania 
 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na: 

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

wiadomości   i  umiejętności  w   stosunku  do  wymagań  edukacyjnych  wynikających 

z programów nauczania, 

b) rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia 

respektowania  przez  ucznia  zasad  współżycia  społecznego  i  norm  etycznych  oraz 

obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie, 

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy w nauce i zachowaniu, 

d) dostarczanie  rodzicom  (opiekunom  prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie  nauczycielom   doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno- 

wychowawczej. 

 
§ 3. Zakres oceniania wewnątrzszkolnego 
 

Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają: 

 

1. Osiągnięcia   edukacyjne   ucznia   w   zakresie   treści objętych programem nauczania oraz     

    aktywność. 

 

2. Zachowanie  ucznia,  czyli  postawa  oraz   wywiązywanie   się  z  obowiązków  szkolnych. 

 



 

 

§ 4. Formułowanie wymagań edukacyjnych 
 

1. Na   początku   roku   szkolnego oraz każdorazowo po wprowadzeniu zmian nauczyciele  

informują uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o: 

 

a) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu   

nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie  uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej / rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

d) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. 

 

2. Nauczyciel  jest   zobowiązany   dostosować   wymagania  w stosunku  do ucznia, o którym  

został  poinformowany,  iż  stwierdzono  u  niego  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się 

lub  deficyty  rozwojowe   uniemożliwiające  mu  sprostanie  wymaganiom  wynikającym 

z programu nauczania oraz ucznia zdolnego. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

Rozdział II 

 
Wewnątrzszkolne zasady oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania 

w klasach I – III 

 

 

§  1.  Założenia ogólne 

 

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

osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia z zakresu wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej (na podst. art. 44f.3). 

 

2.  Klasyfikacja    roczna     ucznia    z     niepełnosprawnością     intelektualną     w   stopniu  

     umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, uwzględniając indywidualny program edukacyjny opracowany dla niego  

na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Postępy uczniów w zakresie wiadomości i umiejętności oraz 

zachowania oceniane są zgodnie z „Zasadami oceniania w klasach I-III”. 

3. Postępy uczniów w zakresie wiadomości i umiejętności oraz zachowania oceniane są         

      zgodnie z „Zasadami oceniania w klasach I-III”. 

 

4. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

5. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych  i zachowania są ocenami opisowymi. 

a) Ocena  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  obejmuje zakres: wypowiadanie się, czytanie 

i praca z tekstem, pisanie (kaligrafię, gramatykę i ortografię), umiejętności 

matematyczne, umiejętności społeczno-przyrodnicze, umiejętności artystyczno-

muzyczne, plastyczne, techniczne, rozwój fizyczny, posługiwanie się komputerem; 

b) Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: wywiązywanie się z obowiązków 

ucznia,  postępowanie  zgodnie  z  dobrem   społeczności   szkolnej,  dbałość  o  honor 

i  tradycje  szkoły,  dbałość  o  piękno  mowy  ojczystej,  dbałość   o   bezpieczeństwo 

i zdrowie własne oraz innych osób, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza 

nią, okazywanie szacunku innym osobom; 

6.  Śródroczną ocenę opisową osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia sporządza się na  

formularzu przygotowanym przez zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 



 

 

7. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala wychowawca wraz z nauczycielami 

uczącymi w klasie, biorąc pod uwagę obiektywne uwarunkowania,  

a szczególnie indywidualne tempo rozwoju każdego dziecka.  

8. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) rada pedagogiczna może zdecydować o promowaniu ucznia klasy I i II 

szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w trakcie roku szkolnego (na 

podst. art.44o, p.3). 

9. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek wychowawcy i po zasięgnięciu opinii 

rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy, rada pedagogiczna może podjąć decyzję o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej (na podst. art.44o, p.2). 

 a) W sytuacji postanowienia o niepromowaniu  ucznia do klasy programowo wyższej,   

wychowawca powiadamia rodziców o fakcie powtarzania klasy na  miesiąc przed 

roczną radą klasyfikacyjną.  

 b) W przypadku zagrożenia nieklasyfikowaniem szkoła, w miarę możliwości, stwarza 

uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

§ 2. Sposoby sprawdzania i oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 

 

1. Zasady oceniania obejmują ocenę bieżącą, śródroczną i roczną. 

a) Ocena bieżąca - wskazuje dobre i słabe strony ucznia oraz sposoby poprawy. 

Wyrażona jest słownie lub pisemnie za pomocą liter: S, A, B, C, D, E, z komentarzem 

lub bez. Dodatkowo, w klasie I-II,  nauczyciel może stosować piktogramy, jako 

czytelną informację dla ucznia, opracowane przez zespół nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej. 

b) Ocena śródroczna (opisowa) – jest wynikiem półrocznej obserwacji, zawiera zalecenia 

i wskazówki dla ucznia dotyczące postępów w nauce i zachowaniu.  

c) Ocena roczna (podsumowująca) – stanowi syntetyczną informację o osiągnięciach 

ucznia. Podkreśla zmiany w rozwoju dziecka wynikające ze stosowania wskazówek 

zawartych w ocenie śródrocznej. 

 

2. W klasach I-III wiedza i umiejętności ucznia sprawdzane są poprzez: 

 

- ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów, 

- prace pisemne (np. pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu, graficzna strona pisma), 

- opanowanie techniki liczenia, rozwiązywanie zadań z treścią,  



 

 

- kartkówki, sprawdziany (testy), 

- obserwację pracy ucznia,  jego aktywności i zaangażowania ,  

- prace samodzielne ucznia np.: albumy, makiety, plansze informacyjne,  

- zadania domowe, 

- wykonywanie ćwiczeń praktycznych, 

- zaangażowanie i wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

podczas zajęć technicznych, muzycznych i plastycznych, a w przypadku zajęć 

wychowania fizycznego także systematyczność i aktywność w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej, 

- prowadzenie zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń i kart pracy 

 

3. Ocena roczna osiągnięć edukacyjnych jest oceną opisową i obejmuje:  

 

      - umiejętność wypowiadania się, 

      - technikę czytania i pisania, 

      - podstawy ortografii i gramatyki, 

      - liczenie w zależności od poziomu nauczania, 

      - rozwiązywanie zadań tekstowych, 

      - ogólną wiedzę o otaczającym świecie, 

      - zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym, 

      - umiejętność posługiwania się komputerem,  

      - osobiste osiągnięcia uczniów. 

 

4. W klasach I-III oceny bieżące i śródroczne z edukacji i zachowania wyraża się za pomocą 

liter i odpowiadających im piktogramów, według przyjętej przez zespół edukacji 

wczesnoszkolnej skali, umieszczonej w PZO. 

 

5. Sprawdziany i testy nauczyciele punktują i oceniają według kryterium ustalonego przez 

zespół edukacji wczesnoszkolnej, umieszczonego w PZO. 

 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, zajęć 

komputerowych i muzyki bierze się pod uwagę przede wszystkim systematyczność, 

wysiłek wkładany przez ucznia, jego zaangażowanie i możliwości.  

 

§ 3.   Sposoby   informowania   uczniów   i   ich   rodziców o wymaganiach    

      edukacyjnych i indywidualnych osiągnięciach: 

 

1. Zasady oceniania edukacji wczesnoszkolnej przedstawiane są uczniom  

na jednych z pierwszych zajęć w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowany         

w dzienniku zajęć lekcyjnych; 

2. Zasady oceniania edukacji wczesnoszkolnej przedstawiane są rodzicom  

lub opiekunom prawnym na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. 



 

 

3. Ocenianie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej jest jawne i odbywa się na bieżąco  

w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza 

wykonywane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza uśmiechem, 

pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy 

wyeksponować.  Podkreśla osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi uczniami.  

4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są omawiane z uczniami. Rodzice lub 

opiekunowie prawni mogą otrzymać je do wglądu na zebraniu lub na prośbę rodzica 

podczas rozmowy indywidualnej. 

5. Informacje o postępach ucznia w nauce i zachowaniu rodzice lub opiekun prawny 

uzyskują podczas zebrań, konsultacji (zgodnie z kalendarzem szkolnym) oraz w miarę 

potrzeb, podczas kontaktów indywidualnych, poprzez informacje pisemne w zeszytach 

korespondencji, pocztę elektroniczną lub Librus oraz kontakty telefoniczne. 

6. Ocena  śródroczna   jest   przekazywana   rodzicom   pod   koniec   pierwszego  półrocza, 

w postaci formularza opracowanego przez zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

7. Opisową ocenę roczną uczeń otrzymuje w dniu zakończenia roku szkolnego na 

świadectwie szkolnym. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

Rozdział III 

 
Zasady oceniania w II etapie edukacyjnym 

 

§ 1. Ocenianie bieżące 
 

1. Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie procesu uczenia się ucznia i polega na 

systematycznej obserwacji, sprawdzaniu i dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia, wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w 

nabywaniu wiadomości i umiejętności. 

 

2. Poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań 

edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych cząstkowych w skali od 1 do 6. Przy 

ocenie cząstkowej mogą wystąpić znaki plus lub minus. 

 

Celujący (cel) - 6 

Bardzo dobry (bdb) - 5 

Dobry (db) - 4 

Dostateczny (dst) - 3 

Dopuszczający (dop) - 2 

Niedostateczny (ndst) - 1 

 

3. Kryteria ocen: 

 

1. Wymagania na stopień celujący 

Uczeń spełnia jedno z poniższych wymagań. 

Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych określonych w programie 

nauczania w danej klasie. 

Osiąga sukcesy w konkursach wiedzy lub zawodach sportowych, kwalifikując się do 

finału na szczeblu wojewódzkim lub krajowym. 

Posiadł wiedzę oraz umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 

przedmiotu w danej klasie. Jest twórcą. 

 

b) Wymagania na stopień bardzo dobry. 

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określonych programem nauczania, 

wymagających  korzystania  z  różnych źródeł wiedzy. Ponadto samodzielnie 

rozwiązuje problemy i zadania postawione mu przez nauczyciela, posługując się 

zdobytymi umiejętnościami. Wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji. Bierze 

udział w konkursach. Rozwiązuje dodatkowe zadania, posługując się wiedzą 

przewidzianą programem nie tylko z zakresu danego przedmiotu, ale również 

przedmiotów pokrewnych. 

 

 

 



 

 

c) Wymagania na stopień dobry. 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności bardziej złożone niż na ocenę dostateczną, 

poszerzające relacje między elementami treści. Jest aktywny w czasie lekcji. Poprawnie 

stosuje   posiadaną   wiedzę,   samodzielnie   rozwiązuje   typowe  zadania   teoretyczne 

i praktyczne. Pracuje systematycznie. 

 

d) Wymagania na stopień dostateczny. 

Uczeń opanował podstawę programową. W tym, rozwiązuje zadania   o średnim stopniu   

trudności, potrafi korzystać z podstawowych źródeł informacji.  

 

e) Wymagania na stopień dopuszczający. 

Uczeń opanował  wystarczająco  wiadomości  i umiejętności  określone  w  podstawie 

programowej. Wiedza ucznia wykazuje braki, które jednak nie przekreślą możliwości 

uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z przedmiotu w ciągu dalszej edukacji. 

Zadania typowe rozwiązuje z pomocą nauczyciela. 

 

f) Stopień niedostateczny. 

Nie opanował podstawy programowej w sposób umożliwiający skuteczne uczenie się w 

klasie programowo wyższej. 

 

4. Stosuje się następujące wagi ocen cząstkowych w głównych formach oceniania:  

 

    a) prace klasowe, sprawdziany z większych partii materiału: 3 

    b) referaty, prezentacje: 2 - 3 

    c) samodzielne prace o dużym znaczeniu, mniejsze sprawdziany:  2 

    d) formy ustne: 1 - 2 

    e) prace wykonane w domu: 1 – 2 

    f) kartkówki, aktywność, praca w grupie i inne formy: 1-2 

 

5.W szkole obowiązuje waga ocen cząstkowych od jeden do cztery. 

     

6. Szczegółowe zasady oceniania znajdują się w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.  

 

7. W ciągu jednego półrocza uczeń powinien uzyskać minimalną liczbę ocen cząstkowych  

    z poszczególnych przedmiotów: 

 

    - 3 w przypadku 1 godziny nauczania w tygodniu 

    - 4 w przypadku 2 godzin nauczania w tygodniu 

    - 5 w przypadku 3 godzin nauczania w tygodniu 

    - 6 w przypadku 4 godzin nauczania w tygodniu 

    - 7 w przypadku 5 godzin nauczania w tygodniu 

 

§ 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów 
 

1. Sprawdzanie osiągnięć  uczniów  uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i odbywa się   

    w   formach   zapewniających   rzetelność   rozpoznawania   poziomu   osiągnięć uczniów.   

    Stosowane są następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

 

a) praca klasowa (klasówka), 

b) sprawdzian wiadomości i umiejętności, 



 

 

c) kartkówka, 

d) odpowiedź ustna, 

e) zadanie praktyczne, 

f) inne. 

 

2. Przedmiotem   oceny   jest   także   wysiłek   ucznia    wkładany    w    wywiązywanie   się    

    z obowiązków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem: 

 

a) przygotowania się do lekcji, 

b) przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez    

    nauczyciela, 

c) wykonania prac domowych, 

d) aktywnego udziału w lekcjach. 

 

 

§ 3. Zasady  organizowania  pisemnych  sprawdzianów   

wiadomości i umiejętności 
 

1. W ciągu jednego dnia  uczeń  może pisać  tylko jedną pracę klasową co najmniej godzinną,   

będącą podsumowaniem określonego etapu nauki. 

 

2. Jeżeli  uczeń  nie  pisał   pracy  klasowej,    powinien   ją   napisać   w  terminie  ustalonym   

    z nauczycielem. 

 

3. Liczba zaplanowanych w ciągu  tygodnia  prac  klasowych  nie  może przekroczyć dwóch. 

 

4. O  terminie  i  zakresie  pracy klasowej uczniowie są powiadamiani co najmniej na tydzień  

    przed terminem, co musi być potwierdzone wpisem do dziennika. 

 

5. Na każdej lekcji uczeń może pisać  kartkówkę,  która  nie  wymaga  zapowiedzi, i obejmuje  

    materiał z trzech ostatnich lekcji, czas jej trwania nie może przekraczać 20 minut. 

 

6. W   przypadku     stwierdzenia    niesamodzielności   podczas    pisania    prac   klasowych,  

    sprawdzianów i kartkówek nauczyciel może obniżyć  ocenę,  aż do oceny  niedostatecznej. 

 

7. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia prac pisemnych w terminie  nie  dłuższym niż dwa 

    tygodnie  (z  wyjątkiem  wypadków  losowych)   i   przechowywania   ich   do   końca roku     

    szkolnego. 

 

 
§ 4.  Jawność i systematyczność oceny 
 

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

 

2. Na   wniosek   ucznia   lub jego rodziców  (prawnych  opiekunów)  nauczyciel  uzasadnia      

    ustaloną ocenę. 

 

3. Nauczyciel informuje ucznia na bieżąco o uzyskanych ocenach cząstkowych oraz podaje je  

    do wiadomości rodziców w terminie do tygodnia na platformie internetowej. 



 

 

 

4. Informacje o uzyskanych ocenach  cząstkowych  i wynikach obserwacji ucznia nauczyciel 

    przekazuje   rodzicom   (prawnym   opiekunom)   podczas   konsultacji,   natomiast   prace     

   uczniów  na prośbę rodziców udostępnia wyłącznie do wglądu. 

 

5. Sprawdzone i ocenione prace klasowe  oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia,  

    uczeń  powinien  otrzymać  do  wglądu  na  lekcji,  a  rodzice  (prawni  opiekunowie)  mają     

    możliwość obejrzenia pracy w szkole w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 
§  5.  Zasady poprawiania ocen cząstkowych 
 

1. Uczeń  ma  obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej z pracy klasowej oraz większego     

    sprawdzianu  oraz  prawo poprawienia każdej innej oceny na warunkach określonych przez    

    nauczyciela danego przedmiotu. 

 

2. Ocena  uzyskana  przez  ucznia  a następnie poprawiona nie może zostać usunięta z wykazu   

    ocen ani zastąpiona inną oceną, ale jej waga może się zmniejszyć. 

 
§ 6.  Ocena śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 
 

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

    nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

 

2. Przy wyliczaniu  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej ustala się wagę oceny śródrocznej na „1”,   

    oraz rocznej na „1”.  

 

3. 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 oraz na czas określony 

w tej opinii. 

 

4. Dyrektor  szkoły  zwalnia  ucznia  z   zajęć  wychowania  fizycznego  oraz   informatyki  na    

    podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej    

    przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 

 

5. W przypadku  zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub drugiego   

    języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny  klasyfikacyjnej wpisuje     

    się  „zwolniony” / „zwolniona”. 

 

6. Na dwa tygodnie przed śródrocznym / rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne lub wychowawca 

klasy  są   obowiązani   poinformować   ucznia   i   jego   rodziców  (prawnych  

opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych / rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, natomiast na cztery tygodnie przed śródrocznym / 

rocznym klasyfikacyjnym zebraniem  Rady  Pedagogicznej  nauczyciel  zajęć  

edukacyjnych   informuje o przewidywanych   ocenach  niedostatecznych  z  przedmiotu  a   

wychowawca o nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania.  

             Umieszczenie przez nauczyciela przedmiotu oceny przewidywanej na platformie 

internetowej uznaje się za zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z oceną.    



 

 

 

7. Śródroczne / roczne  oceny   klasyfikacyjne   z   zajęć  edukacyjnych,  w  klasach  IV – VIII 

szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali: 

 

a) stopień celujący 6; 

b) stopień bardzo dobry 5; 

c) stopień dobry 4; 

d) stopień dostateczny 3; 

e) stopień dopuszczający 2; 

f) stopień niedostateczny 1.  

 

8. Oceny śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych są ocenami pełnymi. 

 

9. Uczeń  otrzymuje  śródroczną / roczną  ocenę  klasyfikacyjną wyższą o jeden przy średniej,   

    której  część dziesiętna wynosi co najmniej 0,65. Uczeń może otrzymać ocenę celującą od    

    średniej 5,3, z uwzględnieniem pkt.5 §12. 

 

10. Oceny  bieżące  i  klasyfikacyjne  z    zajęć  edukacyjnych   nie   mają  wpływu  na ocenę     

      klasyfikacyjną  zachowania. Ocena    zachowania   nie   może   mieć   wpływu   na oceny    

      z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

 

11. Szkoła   wspomaga  ucznia   w  uzupełnianiu   braków   wiedzy   i   umiejętności poprzez: 

 

a) zajęcia dodatkowe wynikające z organizacji pracy oraz orzeczeń poradni pedagogicznej, 

b) indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotów, 

c) organizowanie pomocy koleżeńskiej. 

 
§  7.  Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane 

śródrocznych  / rocznych  ocen   klasyfikacyjnych   z  

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

śródrocznej / rocznej oceny zachowania 
 

1. Rodzice  (prawni   opiekunowie)    ucznia mogą   wystąpić   z   wnioskiem o rozpatrzenie 

możliwości uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej / rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli uczeń spełnił 

następujące warunki: 

 

    a) zgodnie  z  Wewnątrzszkolnymi  Zasadami   Oceniania    poprawiał   oceny   

niedostateczne z   prac  klasowych  

b)  napisał wszystkie prace  klasowe przewidziane    w danym półroczu / roku szkolnym. 

 

2. Rodzice  lub  prawni opiekunowie  ucznia może   wystąpić  z  wnioskiem     

    o  rozpatrzenie  możliwości  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  śródrocznej  / rocznej     

    oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

3. Rodzice   lub   prawny   opiekun   ucznia musi  wystąpić z wnioskiem o  

    rozpatrzenie możliwości uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej / rocznej oceny   

    klasyfikacyjnej   z   obowiązkowych   i   dodatkowych   zajęć   edukacyjnych    lub   oceny  

    zachowania   do  Dyrektora  Szkoły   w  terminie   tygodnia  od  czasu  wystawienia  przez  



 

 

    nauczyciela oceny przewidywanej. 

 

4. Dyrektor  Szkoły  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  o  rozpatrzenie  możliwości uzyskania  

wyższej niż przewidywana śródrocznej / rocznej  oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz sprawdzeniu spełnienia przez ucznia warunków 

opisanych w punkcie 1. powołuje komisję egzaminacyjną, w której skład wchodzą: 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same lub 

pokrewne zajęcia edukacyjne oraz dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona. 

 

5. Warunkiem  otrzymania  oceny  wyższej  jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu  

pisemnego i ustnego w przypadku dotyczącym oceny z języka obcego obejmującego 

zrealizowany materiał nauczania w danym roku wg kryteriów przewidzianych na ocenę 

wyższą zawartych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. Sprawdzian ten musi odbyć się 

w tygodniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.  

 

6. W   przypadku   otrzymania   wniosku  o  rozpatrzenie  możliwości  uzyskania  wyższej  niż  

przewidywana śródrocznej / rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania dyrektor powołuje 

przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej komisję, w której skład wchodzą: dyrektor szkoły 

jako przewodniczący, wychowawca klasy oraz nauczyciele uczący w danej klasie.  

Komisja  zapoznaje  się  z  zastrzeżeniami i analizuje  je  pod kątem zgodności z kryteriami  

    wystawiania   oceny   zachowania.    Komisja   podejmuje   decyzję   o   pozostawieniu  lub   

    podwyższeniu  oceny  drogą  głosowania,  większością  głosów. W przypadku równej ilości    

    głosów decyzję ostateczną podejmuje przewodniczący komisji. 

 

7.  Śródroczna  /  roczna   ocena    klasyfikacyjna    zachowania    nie   może   być   niższa  od  

     wystawionej    wcześniej     oceny    z   wyjątkiem   drastycznego    złamania    regulaminu,     

     a w szczególności: kradzież, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie    

narkotyków, fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad kolegami - w szkole, poza nią oraz 

w internecie, dewastacja mienia społecznego, zachowanie zagrażające życiu i zdrowiu 

własnemu i innych oraz wszelkie wykroczenia, które naruszają ogólnie przyjęte zasady 

moralne i społeczne.  

 

§ 9.  Zasady i tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.  
 

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

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

powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w półroczu, za które jest przeprowadzana 

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 przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Termin egzaminu 

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



 

 

 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji oraz powołany przez 

dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminów z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, gdzie mają 

one przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

7. Z przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza   się  protokół  zawierający w   

     szczególności:  

 

1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

2. imiona i nazwiska nauczycieli (skład komisji),   

3. termin egzaminu klasyfikacyjnego,  

4. imię i nazwisko ucznia,  

5. zadania egzaminacyjne,   

6. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.   

 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

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

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

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

9. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna / roczna ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

 

10. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna śródroczna / roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania      zamiast       oceny      klasyfikacyjnej    wpisuje      się    „nieklasyfikowany / 

nieklasyfikowana”. 

 
 

§  10.  Zasady i tryb przeprowadzania egzaminów poprawkowych 
 

1. Począwszy od 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  składa  się  z  części  pisemnej   oraz  części  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. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład  

    komisji wchodzą:  

 

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

- jako przewodniczący komisji 

2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  

3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne   

 

5. 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 z dyrektorem tej szkoły.   
 

6. Z  przeprowadzonego   egzaminu   poprawkowego   sporządza    się  protokół   zawierający 

w szczególności:  

 

1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

2. imiona i nazwiska nauczycieli (skład komisji),   

3. termin egzaminu poprawkowego,  

4. imię i nazwisko ucznia,  

5. zadania egzaminacyjne,   

6. wyniki egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.   

 

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

    odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   
 

8. 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.  

 

9. Uzyskana   w   wyniku   egzaminu   poprawkowego   roczna   ocena   klasyfikacyjna z zajęć  

    edukacyjnych jest ostateczna z wyjątkiem sytuacji gdy rodzic w ciągu pięciu dni roboczych    

od dnia przeprowadzenia  egzaminu  poprawkowego  zgłosi  zastrzeżenia  dotyczące  trybu 

poprawności ustalania oceny. 

  

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

     programowo wyższej i powtarza klasę.   

 

11. Rada  pedagogiczna,   uwzględniając   możliwości  edukacyjne  ucznia,   może  jeden  raz     

     w  ciągu  etapu  edukacyjnego  promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie    

    zdał   egzaminu   poprawkowego   z   jednych  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych   pod   

    warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

 

 

 



 

 

§ 11.  Zasady   i   tryb   przeprowadzania   sprawdzianu   

wiadomości i umiejętności ucznia w przypadku, gdy roczna 

ocena z zajęć       edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
 

1. Rodzice  (prawni  opiekunowie)  ucznia   mogą  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora    szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania zostały 

ustalone  niezgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  trybu  ustalania  tych  ocen. Zastrzeżenia 

mogą   być   zgłoszone   nie   później   niż  w  terminie  dwóch  dni  po  zakończeniu  

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 

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

    zachowania  zostały  ustalone  niezgodnie  z przepisami  dotyczącymi  trybu ustalania tych  

    ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

 

1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych. 

2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala w terminie pięciu dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej ilości głosów decyduje 

przewodniczący komisji. 

 

3. W  skład   komisji   przeprowadzającej   sprawdzian   wiadomości   i   umiejętności   ucznia   

    wchodzą:  

 

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

- jako przewodniczący komisji 

2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  

3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne   

 

4. 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 z dyrektorem tej szkoły.  

 

5. W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą: 

 

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

- jako przewodniczący komisji; 

2. wychowawca klasy; 

3. nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

4. psycholog lub pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

 

6. Z przeprowadzonego    sprawdzianu    wiadomości    i    umiejętności   ucznia sporządza się    

    protokół, zawierający w szczególności:  

 



 

 

1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

2. imiona i nazwiska nauczycieli (skład komisji),   

3. termin sprawdzianu, 

4. imię i nazwisko ucznia,   

5. zadania sprawdzające,   

6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.   

 

7.  Z  posiedzenia  komisji  ustalającej ocenę  zachowania sporządza się protokół, zawierający    

     w szczególności: 

 

1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2. termin posiedzenia komisji; 

3. imię i nazwisko ucznia 

4. wynik głosowania; 

5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 

8. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna nie  może  być  niższa od ustalonej wcześniej    

    oceny  i jest ostateczna, z  wyjątkiem  oceny  negatywnej,  która   może  być  zmieniona w  

    wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

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

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

    przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z rodzicami. 

 
§  12.  Promowanie uczniów  
 

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

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał 

roczne  oceny  klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny  niedostatecznej, z zastrzeżeniem punktu 

11 § X.    

 

6. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia jest udostępniania do wglądu rodziców lub 

opiekunów prawnych ucznia na jego wniosek.  

 

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

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

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem.   
 

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

ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.   
 

5. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych celującą  roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który otrzymał tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł 

laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą ocenę 



 

 

klasyfikacyjną. 

 

6. Uczeń kończy szkołę podstawową:  

 

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

         klasyfikacyjne  z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych uzyskane  w  klasie programowo    

         najwyższej oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych,  

         których  realizacja  zakończyła  się  w  klasach  programowo  niższych,  uzyskał  oceny  

         klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,   
 

b)  jeżeli przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego 

 

7. Uczeń  kończy szkołę podstawową i gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji  końcowej, uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co  

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

8. Uczeń,  który  nie  spełnił warunków, o których mowa  w  pkt. 6 ppkt a),  powtarza ostatnią   

    klasę  szkoły  podstawowej  i  przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza klasę, do    

    egzaminu ósmoklasisty.  

 

 

 

Rozdział IV 

 
Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania 

w klasach IV – VIII 

 

§ 1. Ocenianie zachowania 

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

    nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia    

    społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych  w  Statucie  SP ŁSO. 

  

2. Ocenę zachowania  wystawia  się  w oparciu  o  system  punktowy –  załączony  do  WZO: 

 

Ocena zachowania Punkty 

wzorowe       od 151 

bardzo dobre  131 – 150 

dobre  101 – 130 

poprawne    51 – 100 

Nieodpowiednie   31 –  50 

naganne        do 30 

 

 

 

 



 

 

§ 2. Normy postępowania 
 

Uczeń: 

1. wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

2. postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

3. dba o honor i tradycje szkoły, 

4. dba o piękno mowy ojczystej, 

5. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

6.  godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 

7. okazuje szacunek innym osobom. 

 

§ 3. Kryteria oceny zachowania 
 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą a ponadto: 

 

a) przeciwstawia  się  ewidentnym   przejawom   łamania   prawa   szkolnego   i   wszelkim 

    przejawom nietolerancji, przemocy i wulgarności, 

b) reprezentuje  szkołę  na  zewnątrz w konkursach i zawodach oraz odnosi w nich sukcesy 

    na miarę swoich możliwości, 

c) reprezentuje klasę na forum szkoły, 

d) aktywnie uczestniczy w organizacji imprez szkolnych i klasowych, 

e) chętnie   udziela  pomocy  koleżeńskiej – opiekuje się  uczniem wymagającym wsparcia     

    w nauce lub uczniem nieobecnym z przyczyn usprawiedliwionych, 

f) uzyskał powyżej 151 pkt. 

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria na ocenę dobrą a ponadto: 

 

a) dba o swój estetyczny wygląd,  nie  ma uchybień  w  zakresie przestrzegania  obowiązku 

     noszenia stroju szkolnego i stroju galowego, 

b) kulturalnie   zachowuje   się   podczas   imprez  szkolnych,  apeli, zawodów sportowych, 

     przedstawień teatralnych itp., 

c) szanuje mienie szkolne i innych, 

d) udziela pomocy koleżeńskiej, 

e) uczestniczy w pracach dla dobra społeczności szkolnej i klasowej, 

f) uzyskał powyżej 131 pkt. 

 

3. Ustalona  norma  postępowania  ucznia  odpowiada  ocenie  dobrej.   

    Uczeń  rozpoczyna rok szkolny z liczbą 116 punktów.  

 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń,  u którego stwierdzone  zostaną uchybienia od ustalonej   

normy postępowania, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa i współżycia    

społecznego.     

     Uzyskał pomiędzy 51 – 100 pkt. 

 

5. Ocenę  nieodpowiednią  otrzymuje  uczeń,   u   którego   stwierdzone  zostaną  wielokrotne   

    uchybienia    od   ustalonej   normy   postępowania,   który   ma   negatywny   stosunek   do        

    obowiązków szkolnych a środki zaradcze czasami przynoszą poprawę zachowania.    

    Uzyskał pomiędzy 31 - 50 pkt. 

 



 

 

6. Ocenę   naganną   otrzymuje   uczeń    w   przypadku   wykroczenia    o   wyjątkowo   dużej    

    szkodliwości   społecznej   (np.   kradzież,   chuligaństwo,   narkotyki,   akty   wandalizmu,     

    papierosy,  alkohol,  fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad kolegami, dewastacja mienia    

    społecznego)  a  zastosowane  środki zaradcze nie przynoszą poprawy zachowania. Uzyskał    

    poniżej 30 pkt.   

 

§ 4. Obieg informacji dotyczących zachowania uczniów 
 
1. W każdej  klasie  prowadzony  jest  „Zeszyt  pochwał  i  uwag”,   w   którym   odnotowywane 

    są informacje na temat zachowania i aktywności każdego ucznia. 

 
2. Punkty oceniające zachowanie ucznia są wpisywane do „Zeszytu pochwał i uwag”. 

 

§ 5. Tryb wystawiania śródrocznej oceny zachowania 
 

1. Oceny zachowania dokonuje wychowawca. 
2. Przed wystawieniem śródrocznej oceny zachowania: 
 

a) każdy uczeń w formie  pisemnej  dokonuje  samooceny  zachowania  i  oceny  zachowania 

    kolegów według przyjętej skali.  
b) wychowawca zasięga opinii nauczycieli na temat zachowania ucznia. 

 

2. Na  dwa tygodnie,  a w przypadku oceny nagannej na cztery tygodnie, przed śródroczną / roczną    
klasyfikacją wychowawca wystawia ocenę zachowania, po przeanalizowaniu: 

   

a) prowadzonej dokumentacji; liczby zgromadzonych punktów 

b) własnych spostrzeżeń dotyczących ucznia 
c) opinii nauczycieli uczących w klasie oraz innych pracowników szkoły 

d) opinii klasy 

e) samooceny ucznia 
 

3. Wychowawca o wystawionych ocenach zachowania informuje uczniów podczas swoich zajęć 

    wychowawczych   lub   na   platformie  internetowej,  rodziców – na platformie     

    internetowej. 
 

4. Uczeń, który stara się  o  poprawienie  oceny  zachowania, uzgadnia z wychowawcą sposób 

    postępowania, który umożliwi mu poprawę oceny. 
 

5. Jeżeli w okresie między wystawieniem śródrocznej oceny zachowania a klasyfikacją 

    zaistnieje   przypadek rażącego naruszenia normy  przez  ucznia,  wychowawca może 
    obniżyć śródroczną ocenę zachowania. 

 

§ 6. Tryb wystawiania rocznej oceny zachowania 
 

Na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem rady klasyfikacyjnej a w przypadku oceny nagannej na 

cztery tygodnie, wychowawca wystawia przewidywaną roczną ocenę zachowania, analizując: 
 

a) prowadzoną dokumentację; liczbę zgromadzonych punktów 

b) własne spostrzeżenia dotyczące ucznia 
c) opinię nauczycieli uczących w klasie oraz innych pracowników szkoły 

d) śródroczną ocenę zachowania  



 

 

 

    oraz informuje o niej ucznia podczas zajęć wychowawczych  a  jego rodziców  (prawnych  

opiekunów) na platformie internetowej.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aneks do Wewnątrzszkolnych zasad oceniania w Szkole Podstawowej ŁSO w 

Łodzi 
 

 

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 30.08.2019r. podjęła uchwałę w sprawie 

wprowadzenia następujących zmian w Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania. 

Wprowadzono następujące zmiany: 

A) We wstępie „Podstaw prawna” dołożony zostaje zapis: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. 

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych  (Dz.U. 2017 poz. 1534) 

 

B) W rozdziale IV, w § 1. punkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Ostateczną decyzję o ocenie na koniec semestru podejmuje 

wychowawca na podstawie średniej ważonej następujących składników: 

- ocena wynikająca z sumy punktów  uzyskanych w semestrze – waga 5 

- indywidualna ocena wychowawcy klasy (dokonana z najwyższą 

starannością, obiektywna, biorąca pod uwagę: charakter klasy, 

indywidualne możliwości ucznia, zaangażowanie w życie klasy i szkoły) – 

waga 4 

- średnia arytmetyczna opinii nauczycieli uczących w danej klasie – 

waga 3 

- średnia arytmetyczna opinii rówieśników z klasy (anonimowa, 

wystawiana na każde półrocze) – waga 1 

- samoocena ucznia – waga 1 

Nauczyciele, uczeń i jego rówieśnicy wystawiają opinie zachowania 

według sześciopunktowej skali: wzorowe - 6, bardzo dobre – 5, dobre – 

4, poprawne – 3, nieodpowiednie – 2, naganne – 1.” 

 

C) W rozdziale IV, w § 1. dołożony zostaje punkt 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Ocenę zachowania  wystawia  się  w oparciu między innymi  o  

system  punktowy –  załączony  do  WZO: 

Tabela przeliczania sumy punktów: 
 

Ocena zachowania Punkty 

wzorowe od 151 

bardzo dobre 131 – 150 

dobre 101 – 130 

poprawne 51 – 100 

nieodpowiednie 31 –  50 

naganne do 30 

 

4. Tabela z system  punktowym  załączona jest  do  WZO jako załącznik 

nr 1. - System punktowy dla uczniów klas IV-VIII” 

 

 



 

 

D) W rozdziale IV w § 3. pkt 1. dołożony zostaje podpunkt g) który otrzymuje 

brzmienie: 

„ g)  jeżeli w ciągu semestru uczeń uzyskał 20 lub więcej ujemnych 

punktów (suma tylko ujemnych punktów) nie może uzyskać oceny 

wyższej niż bardzo dobra.” 

 

 

 

 

E) W rozdziale IV w § 3. pkt 2. dołożony zostaje podpunkt g) który otrzymuje 

brzmienie: 

„g) jeżeli w ciągu semestru uczeń uzyskał 30 lub więcej ujemnych 

punktów (suma tylko ujemnych punktów) nie może uzyskać oceny 

wyższej niż dobra.” 

 

 

F) W rozdziale IV w § 3. dołożony zostaje punkt 7. który otrzymuje brzmienie: 

„7.  W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z następujących 

wykroczeń: 

a) znieważenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły 

b) wyłudzenie pieniędzy 

c) kradzież 

d) picie alkoholu na terenie szkoły lub na wycieczce szkolnej 

e) palenie papierosów, e-papierosów na terenie szkoły lub na 

wycieczce szkolnej 

f) używanie lub rozprowadzanie środków odurzających i 

niedozwolonych 

g) notoryczne stosowanie przemocy wobec innych osób (fizycznej, 

werbalnej, psychicznej i cyberprzemocy) 

h) nagrywanie, udostępnianie i publikowanie dźwięku, filmu, zdjęć 

innego ucznia, nauczyciela lub pracownika szkoły bez jego wiedzy 

i zgody 

i) przynoszenie do szkoły i na wycieczki szkolne  narzędzi 

niebezpiecznych 

uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż poprawna (niezależnie od ilości 

uzyskanych punktów oraz oceny wynikającej z obliczenia średniej 

ważonej oceny zachowania na koniec semestru).” 

 

 

G) Załącznik nr 1. do Wewnątrzszkolnych zasad oceniania otrzymuje brzmienie: 

  
„Załącznik nr 1. - System punktowy dla uczniów klas IV-VIII 

Ostateczną decyzję o ocenie na koniec semestru podejmuje wychowawca na podstawie średniej ważonej 

następujących składników: 

- ocena wynikająca z sumy punktów  uzyskanych w semestrze – waga 5 

- indywidualna ocena wychowawcy klasy (dokonana z najwyższą starannością, obiektywna, biorąca pod uwagę: 

charakter klasy, indywidualne możliwości ucznia, zaangażowanie w życie klasy i szkoły ) – waga 4 

- średnia arytmetyczna opinii nauczycieli uczących w danej klasie – waga 3 
- średnia arytmetyczna opinii rówieśników z klasy – waga 1 

- samoocena ucznia – waga 1 



 

 

Nauczyciele, uczeń i jego rówieśnicy wystawiają opinie zachowania według sześciopunktowej skali: wzorowe - 

6, bardzo dobre – 5, dobre – 4, poprawne – 3, nieodpowiednie – 2, naganne – 1. 

 

Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 116 punktów. Suma wszystkich punktów na koniec semestru 

jest składnikiem oceny zachowania z wagą 5:  Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali: 

 
Jeżeli w ciągu semestru uczeń uzyskał 30 lub więcej ujemnych punktów (suma tylko ujemnych punktów) nie 

może uzyskać oceny wyższej niż dobra. 

Jeżeli w ciągu semestru uczeń uzyskał 20 lub więcej ujemnych punktów (suma tylko ujemnych punktów) nie 

może uzyskać oceny wyższej niż bardzo dobra. 

 

 

 

 
Tabela z systemem punktowym: 

l.p. kategorie punkty wyjaśnienie 

1. 

mundurek i obuwie, obowiązkowość 

w przygotowaniu do zajęć 
(podręczniki, przybory) 

-1, +2 
-1 za każdy brak, +2 za systematyczne noszenie  munduru i za zmianę obuwia 

przyznawane raz w miesiącu przez wychowawcę 

2. sukces w konkursie pozaszkolnym +3 +3  za osiągnięcie sukcesu w  konkursie nie  proponowanym przez szkołę 

3. 
zaangażowanie w przygotowanie do 

konkursu 
+1 do +5 decyzja nauczyciela odpowiedzialnego za konkurs 

4. sukces w konkursie 
+3, +6,      

+15, 

+1 do +3 

+3  wyjście z etapu szkolnego, +6  wyjście z etapu rejonowego, +15 za miejsca I 
– III w ogólnołódzkim konkursie (tytuł laureata, zgodny z regulaminem  

konkursu), za wyróżnienia, 
 pozostałe konkursy – do ustalenia nauczyciela – opiekuna konkursu 

5. 
zachowanie na wycieczkach, 

wyjściach 
-3 do +3 

+3 za wyróżniającą się postawę, pomoc w trakcie wycieczki, za szczególne 
zainteresowanie, -3 za niewłaściwe karygodne zachowanie, nie słuchanie 

prowadzącego wycieczkę 

6. poszanowanie własności -5 do +3 +3 za dobrowolną pomoc, naprawę, -5 za niszczenie 

7. 
Zachowanie godne wyróżnienia na 

lekcji i przerwach 
1+ do +5 

za wyróżniającą się postawę, nadzwyczajne pozytywne działanie w trakcie 
przerw lub na zajęciach, za szczególne zainteresowanie tematyką lekcji, za 

bardzo wysoki poziom kultury osobistej. 

8. 
Udział w uroczystościach 

szkolnych/klasowych 
+1 do +5 Za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości, imprezy szkolnej, klasowej 

9. 
Premia za całkowity brak punktacji 

ujemnej 
+5 na koniec semestru 

10. używanie wulgaryzmów -5 -5 za każde 

11. relacje rówieśnicze -3 do +3 w zależności od  zachowania w stosunku do rówieśników 

12. relacje z pracownikami szkoły -5 do +5 0 – norma, pozostałe w zależności od sytuacji 

13. 
. 

stosowanie przemocy psychicznej 
wobec rówieśników w szkole 

stosowanie przemocy psychicznej, 
fizycznej wobec rówieśników poza 

szkołą i w cyberprzestrzeni 

-10  
po uzyskaniu wiedzy i sprawdzeniu zaistniałych faktów oraz rozmowie z 

rodzicami, psychologiem i dyrektorem szkoły 

14. 

używanie oraz zachęcanie do 
korzystania z zabronionych używek, 

kradzież, wandalizm, dewastacja 

mienia społecznego 

-30 do -5 
-ilość przyznanych punktów zależy od oceny wagi przewinienia przez 

wychowawcę i nauczycieli 

15. punktualność, konsultacje -1 
-1 za każde spóźnienie, -1 każdorazowo jeśli uczeń nie przyszedł na konsultacje 
pomimo wezwania nauczyciela 

16. 
samorząd szkolny, 

praca na rzecz szkoły, 
działalność charytatywna 

-3 do +6 
od +6 za dodatkowe prace do -3 jeśli uczeń pomimo dobrowolnego 

zobowiązania się nic nie zrobił 

17. 
imprezy, wyjścia edukacyjne 

konkursy drużynowe, zespołowe 
-2 

-2 za każdą nieobecność, która wpływa na uczestnictwo drużyny w konkursie, 
turnieju; również brak aktualnej legitymacji szkolnej 

Wzorowa 

151 i więcej 

Bardzo dobra 

131 - 150 

Dobra 

101 - 130 

Poprawna 

51 -100 

Nieodpowiednia 

30 -50 

Naganna 

30 i poniżej 



 

 

18. 
zachowania zagrażające 

bezpieczeństwu fizycznemu 
-10 do -1 

w zależności od sytuacji, włączamy zachowanie po lekcjach na terenie szkoły 

(ACzW) 

19. 
nieprzestrzeganie regulaminów (w 
tym stroju i wyglądu); niewłaściwe 
zachowanie na lekcji i przerwach 

-7 do -1 

punkty ujemne za każde złamanie zasad regulaminów, decyzja nauczyciela; 
farbowanie włosów –każdorazowo -1; makijaż + paznokcie- każdorazowo -1; 

ilość przyznanych punktów zależy od stopnia nieodpowiedniego zachowania oraz 
od niereagowania ucznia na polecenia zmiany niewłaściwego zachowania 

20. Akademia Czasu Wolnego +3 +3 za uzyskany wpis do dziennika (zgodnie z regulaminem ACzW) 

 
W przypadku udowodnienia uczniowi jednego z następujących wykroczeń: 

a) znieważenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły 

b) wyłudzenie pieniędzy 

c) kradzież 

d) picie alkoholu na terenie szkoły lub na wycieczce szkolnej 
e) palenie papierosów, e-papierosów na terenie szkoły lub na wycieczce szkolnej 

f) używanie lub rozprowadzanie środków odurzających i niedozwolonych 

g) notoryczne stosowanie przemocy wobec innych osób (fizycznej, werbalnej, psychicznej i 

cyberprzemocy) 

h) nagrywanie, udostępnianie i publikowanie dźwięku, filmu, zdjęć innego ucznia, nauczyciela lub 

pracownika szkoły bez jego wiedzy i zgody 

i) przynoszenie do szkoły i na wycieczki szkolne  narzędzi niebezpiecznych 

uczeń otrzymuje ocenę nie wyższą niż poprawna (niezależnie od ilości uzyskanych punktów oraz oceny 

wynikającej z obliczenia średniej ważonej oceny zachowania na koniec semestru). „ 

 

 


