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Rozdział I 
Ustalenia ogólne dotyczące oceniania 
 

§ I. Założenia wstępne 

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

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów  

i sprawdzianów w szkołach publicznych, z uwzględnieniem późniejszych zmian oraz tego 

regulaminu. 

 

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

uczniów ustalają nauczyciele zajęć edukacyjnych, w klasach I-III są zawarte w “Sposobach 

sprawdzania i oceniania w klasach I-III”, w klasach IV-VI w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.  

 

§ II. 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. 
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§ III. Zakres oceniania wewnątrzszkolnego 
Wewnątrzszkolnej ocenie podlegają:  

 

1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia: 

 

a. postępy edukacyjne ucznia w zakresie treści objętych programem nauczania, 

b. aktywność. 

 

2. Zachowanie ucznia: 

 

a. postawa, 

b. wywiązywanie się z obowiązków szkolnych. 

 

§ IV. Formułowanie wymagań edukacyjnych 
 

1. Na początku każdego roku szkolnego 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 rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

d. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

e. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 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. 

 

3. O zasadach i kryteriach oceniania informują uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) 

nauczyciel przedmiotu lub wychowawca klasy na początku roku szkolnego i każdorazowo  

po wprowadzeniu zmian. 
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Rozdział II 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania w oddziałach 

przedszkolnych 
CELE:  

 - Motywowanie dziecka do pracy nad swoim zachowaniem. 

 - Informowanie dziecka o poziomie jego zachowania i postępach w tym zakresie. 

 - Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i trudnościach w 

zachowaniu dziecka. 

 - Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy               

wychowawczej. 

 Praca wychowawcza w oddziałach przedszkolnych odbywa się w oparciu o podstawę 

programową wychowania przedszkolnego, określoną rozporządzeniem MEN (Dz. U. Nr 4 poz. 

17, Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2009 r.). 

 Na początku roku szkolnego nauczyciel oddziału przedszkolnego przeprowadza 

wstępną diagnozę, która stanowi podstawę do zapewnienia dziecku maksymalnego rozwoju, 

również w zakresie zachowania. 

 Na początku roku szkolnego nauczyciel oddziału przedszkolnego informuje dzieci  

i rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobach oraz kryteriach oceniania 

zachowania dziecka. 

 Oceniając zachowanie dziecka nauczyciel oddziału przedszkolnego bierze pod uwagę 

szczególnie: 

  - wywiązywanie się z obowiązków przedszkolaka, 

  - dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych dzieci, 

  - godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

  - okazywanie szacunku innym dzieciom i osobom dorosłym, 

- przestrzeganie kontraktu grupy. 

 Nauczyciel oddziału przedszkolnego ocenia zachowanie dziecka na bieżąco, za pomocą 

wybranych przez siebie środków: rozmowy z dzieckiem, pochwały, upomnienia  

w formie ustnej lub pisemnej, nagrody (stempelki, dyplomy, drobne upominki) itp. 

Rodzice (opiekunowie prawni) na bieżąco są informowani o zachowaniu dziecka, ustnie lub 

pocztą elektroniczną. 
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Jeżeli dziecko wykazuje dużą niedojrzałość emocjonalną, która uniemożliwia mu 

rozpoczęcie nauki w klasie I, nauczyciel oddziału przedszkolnego proponuje rodzicom 

(opiekunom prawnym) wizytę w poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu 

przeprowadzenia badań psychologicznych. Decyzję o podjęciu przez dziecko nauki w klasie I 

podejmują rodzice (prawni opiekunowie).  

 Pod koniec roku szkolnego nauczyciel oddziału przedszkolnego formułuje pisemnie 

diagnozę końcową dziecka, która stanowi informację dla rodziców o osiągnięciach dziecka, 

również w zakresie jego zachowania. 
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Rozdział III 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania zajęć edukacyjnych 

i zachowania w klasach I – III 
 

§ I. Założenia ogólne 

 

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

osiągnięć edukacyjnych  ucznia z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego w danym roku szkolnym 

oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

 

2. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  

lub lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych 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 jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

 

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

edukacyjnych  i zachowania są ocenami opisowymi. 

 

3a Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia obejmuje zakres: 

 wypowiadanie się, 

 czytanie i praca z tekstem, 

 pisanie - gramatyka i ortografia, 

 umiejętności matematyczne, 

 umiejętności społeczno-przyrodnicze, 

 umiejętności artystyczno-muzyczne plastyczne, techniczne, 

 rozwój fizyczny, 

 posługiwanie się komputerem. 

 

3b Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

 postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

 dbałość o honor i tradycje szkoły, 

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

 okazywanie szacunku innym osobom. 

 

4. Ocenę zachowania ustala wychowawca wraz z nauczycielami uczącymi w klasie, biorąc 

pod uwagę obiektywne uwarunkowania, a szczególnie indywidualne tempo rozwoju 
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każdego dziecka.W ocenianiu bieżącym pozytywne zachowania ucznia nauczyciel może 

zapisywać za pomocą „+” (plus), natomiast negatywne zachowania ucznia nauczyciel 

może zapisywać za pomocą „-” (minus). 

 

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

zgodnie ze „Sposobami sprawdzania i oceniania w klasach I-III”. 

 

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

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

 

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

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

opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić  

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

również w ciągu roku szkolnego. 

 

8. W wyjątkowych przypadkach, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza 

lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 

specjalistyczną oraz po zaopiniowaniu przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

 

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

wychowawca pisemnie powiadamia rodziców o fakcie powtarzania klasy na  

miesiąc przed roczną radą klasyfikacyjną. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej 

powtarza klasę, gdy: 

 

 nie osiąga pozytywnych wyników podczas testów i sprawdzianów na poziomie 

koniecznym, 

 nie opanował techniki głośnego czytania, pisania ani liczenia na poziomie koniecznym, 

 nie rokuje szans na uzupełnienie zaległości w klasie programowo wyższej, 

 wykazuje dużą niedojrzałość emocjonalną, która uniemożliwia mu kontynuowanie 

nauki w następnej klasie, 

 rodzice (prawni opiekunowie), w których dzieci z uwagi na zły stan zdrowia nie 

realizują systematycznie obowiązku szkolnego – nie współpracują ze szkołą to jest: nie 

korzystają z oferty pomocy zaproponowanej przez wychowawców klas np.: zajęcia 

kompensacyjno – wyrównawcze, z reedukatorem, nauczycielem logopedą, 

pedagogiem, psychologiem aby uzupełnić zaległości powstałe w wyniku absencji 

ucznia w szkole,  

 rodzice (prawni opiekunowie) uczniów nie wyrażają zgody na współpracę z poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną celem przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy i 

ustalenia właściwych kierunków pracy z uczniem. 
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b. W przypadku zagrożenia nieklasyfikowaniem ucznia szkoła w miarę możliwości  stwarza 

uczniowi szansę uzupełnienia braków: 

 

 rodzice (opiekunowie prawni) ucznia zagrożonego nieklasyfikowaniem  

są powiadamiani pisemnie na miesiąc przed radą klasyfikacyjną, 

 nauczyciel prowadzący zajęcia  edukacyjne podpisuje kontrakt z rodzicami ucznia, 

który zawiera: termin realizacji, zakres treści i formę zaliczenia. Nauczyciel 

przechowuje kontrakt w dokumentacji i w określonym terminie sprawdza stopień 

wykonania wyznaczonych w kontrakcie zadań,  

 w przypadku niedotrzymania warunków kontraktu Rada Pedagogiczna podczas rady 

klasyfikacyjnej podejmuje decyzję o nieklasyfikowaniu ucznia.  

 

§ II. Sposoby sprawdzania i oceniania w klasach I-III 

 

1. Rodzaje ocen: 

 

 wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości – diagnoza wstępna w klasie I, 

stanowi podstawę do zapewnienia każdemu uczniowi maksymalnego rozwoju, 

 ocena bieżąca  i śródroczna– informująca ucznia o jego postępach i zachowaniu, 

wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy usprawnić, 

 ocena podsumowująca -  końcoworoczna – wyrażona na piśmie, stanowi syntetyczną 

informację o osiągnięciach ucznia. 

 

2. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów. 

 

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

 

 ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów, 

 prace pisemne (np. pisanie ze słuchu, dyktanda, graficzna strona pisma, opanowanie 

techniki, liczenia, rozwiązywanie zadań z treścią),  

 kartkówki - trwającenie dłużej niż 15 minut i nie muszą być zapowiadane (nauczyciel 

sprawdza  je w ciągu trzech dni,  

 sprawdziany obejmujące edukację polonistyczną, matematyczną i 

środowiskowątrwają od 30 – 45 minut i muszą być zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem(nauczyciel sprawdza je w ciągu tygodnia; w tygodniu mogą być tylko 

dwie takie prace),  

 testy obejmujące edukację polonistyczną, matematyczną i środowiskową trwają 2/3 

godziny i mogą być przeprowadzane w częściach w ciągu 2 dni; muszą być 

zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (nauczyciel sprawdza je w ciągu  

2 tygodni; w ciągu tygodnia może być jeden taki test), 

 zewnętrzny test kompetencji dla klas III, który może być przeprowadzony decyzją 

zespołu edukacji wczesnoszkolnej pod koniec pierwszego etapu edukacji, 

 obserwacja pracy ucznia, 
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 aktywność, prace samodzielne ucznia np. albumy, makiety, plansze informacyjne, 

 zadania domowe, 

 wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim w przedmiotach 

„artystycznych" oraz wychowaniu fizycznym) 

 prowadzenie zeszytu, zeszytu ćwiczeń, kart pracy.  

 

3. Ocenianie. 

 

1) Ocena końcoworoczna 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, programem tekstu i grafiki,  

 osobiste osiągnięcia uczniów. 
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2) W klasach I-III oceny bieżące i śródroczne ustala się w punktach według następującej 

skali: 

 

 

 

6 punktów – 6p 

 

gdy osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom 

przewidzianych osiągnięć edukacyjnych; 

5 punktów – 5p 

 

gdy uczeń  opanował pełen zakres wiadomości 

i umiejętności; 

4 punkty – 4p 

 

gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne,  

ale pozwalają na dalsze opanowywanie treści; 

3 punkty – 3p 

 

gdy uczeń opanował podstawowy zakreswiadomości  

i umiejętności, sprawiający kłopoty w przyswajaniu 

trudniejszych treści; 

2 punkty – 2p 

 

gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie  

i utrudniają dalsze kształcenie; 

1 punkt – 1p 

 

gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie 

radzi z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela. 

 

 

3) Dopuszcza się oceny bieżące ze znakiem plus (+) lub minus (-). 

 

4) Inne oznaczenia przyjęte przez nauczyciela powinny być przekazane uczniom i ich 

rodzicom oraz zapisane w dzienniku w formie legendy. 

 

5) Sprawdziany i testy nauczyciele punktują i oceniają według podanego kryterium: 

 

6p → 100% + zadanie dodatkowe (w zależności od trudności testu) 

5p → 99% - 90% 

4p → 89% - 74% 

3p → 73% - 50% 

2p → 49% - 30% 

1p → 29% i niżej  

 

6) W edukacji motoryczno-zdrowotnej, muzycznej, plastycznej, technicznej i zajęć 

komputerowych  ocenie podlega głównie zaangażowanie, możliwości i wkład pracy 

ucznia. 

 

7) Wszystkie oceny bieżące otrzymywane przez ucznia odnotowywane są przez 

nauczyciela w dzienniku w  części dotyczącej osiągnięć edukacyjnych 

i wychowawczych. 
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8) Prace sprawdzające są oceniane wg obowiązujących kryteriów,  wynik jest omówiony  

z uczniami i wpisany do dziennika. Testy kompetencji gromadzone są w teczce ucznia  

i udostępniane rodzicom na zebraniu.  

 

4. Sposoby informowania uczniów i ich rodziców  o indywidualnych osiągnięciach: 

 

1) Wymagania edukacyjne i zasady oceniania klas I-III przedstawiane są uczniom  

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

w dzienniku zajęć lekcyjnych.  

 

2) Wymagania edukacyjne i zasady oceniania klas I-III przedstawiane są rodzicom  

lub opiekunom prawnym na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, a fakt ten 

jest potwierdzony podpisem rodzica na liście potwierdzającej zapoznanie się  

z dokumentami wewnętrznymi szkoły.  

 

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 uczeń i rodzice lub opiekun prawny otrzymują 

do wglądu, zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba.  

5) Informacje o postępach ucznia w nauce i pracy rodzice lub opiekun prawny uzyskują 

podczas kontaktów indywidualnych z nauczycielem oraz podczas zebrań, dni 

otwartych organizowanych zgodnie z kalendarzem szkolnym. 

 

6) W wypadku trudności w nauce i utrudnionych kontaktów z rodzicem lub opiekunem 

prawnym informacje zostaną przekazane telefonicznie lub listownie. 

 

7) Ocenę roczną uczeń otrzymuje w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie 

szkolnym. 
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Rozdział IV 

Wewnątrzszkolnezasady oceniania w klasach IV – VI 
 

§ I. 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. W klasach IV - VI poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań 

edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych cząstkowych w skali 1 – 6. Przy ocenie 

cząstkowej, z wyjątkiem oceny celującej i niedostatecznej, mogą wystąpić tylko znaki plus i minus.  

 

Celujący 6 

Bardzo dobry 5 

Dobry 4 

Dostateczny 3 

Dopuszczający 2 

Niedostateczny 1 

 

 

3. Kryteria ocen: 

 

a. Ocena niedostateczna (ndst.1)  

 

Otrzymuje uczeń, który nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń 

wymagających zastosowania podstawowych umiejętności a jego braki w wiedzy wynikające z braku 

zainteresowania nauką i notorycznego nieprzygotowania do zajęć, są na tyle duże, że nie rokują 

nadziei na ich usunięcie.  

 

b. Wymagania konieczne na stopień dopuszczający (dop.2)  

 

Opanowanie w znacznym stopniu (nie mniej niż 20%) wiadomości i umiejętności określonych  

w podstawach programowych. Wiedza ucznia posiada braki, które jednak nie przekreślą możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z przedmiotu w ciągu dalszej edukacji. Zadania typowe 

rozwiązuje z pomocą nauczyciela.  

 

c. Wymagania podstawowe na stopień dostateczny (dst.3)  

 

Uczeń opanował podstawowe elementy wymagań programowych. Rozwiązuje zadania o średnim 

stopniu trudności, potrafi korzystać z podstawowych źródeł informacji.  
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d. Wymagania rozszerzające na stopień dobry (db.4)  

 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności bardziej złożone, poszerzające relacje między elementami treści. 

Jest aktywny w czasie lekcji. Poprawnie stosuje posiadaną wiedzę, samodzielnie rozwiązuje typowe 

zadania teoretyczne i praktyczne. Pracuje systematycznie.  

 

e. Wymagania dopełniające, pełne na stopień bardzo dobry (bdb.5)  

 

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określonych programem nauczania, wymagających 

korzystania z różnych źródeł wiedzy. 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.  

 

f. Wymagania wykraczające na stopień celujący (cel. 6)  

 

Uczeń wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów w czasie lekcji  

i w pracy pozalekcyjnej. Bierze aktywny udział w konkursach i odnosi w nic sukcesy. Jest autorem prac 

o dużych walorach poznawczych i dydaktycznych. Wyraża samodzielny krytyczny stosunek  

do określonych zagadnień. Posługuje się odpowiednią argumentacją będącą skutkiem nabytej wiedzy. 

Jest twórcą. 

 

§ II. 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. Nie ocenia się zachowania ucznia jako formy aktywności przedmiotowej.  
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§ III. Zasady organizowania pisemnych sprawdzianów wiadomości  

i umiejętności 
 

1. W ciągu jednego dnia uczeń może pisać tylko jedną pracę klasową całogodzinną, 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 trzech.  

 

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

terminem, co musi być potwierdzone wpisem do dziennika.  

 

5. W ciągu jednego dnia uczeń może pisać nie więcej niż dwa sprawdziany lub sprawdzian i pracę 

klasową. Sprawdzian musi być zapowiedziany i nie może przekraczać 1/2 lekcji. Nauczyciel 

podaje uczniom zakres materiału. 

 

6. Na każdej lekcji uczeń może pisać kartkówkę, która jest niezapowiedziana, obejmuje materiał    

z trzech ostatnich lekcji, czas jej trwania nie może przekraczać 15 minut. 

 

7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności podczas pisania prac klasowych, sprawdzianów  

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

 

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

tygodnie (z wyjątkiem wypadków losowych) i przechowywania ich przez okres nie krótszy niż 

jeden semestr. 

 

9. Jeżeli oceny niedostateczne i dopuszczające stanowią ponad 50% ocen z pracy klasowej powinna 

ona zostać powtórzona, po uzupełnieniu wiadomości uczniów. 

 

10. Nauczyciel nie może przeprowadzić pracy klasowej, jeżeli nie zwrócił ostatniej poprawionej pracy 

klasowej.  

 

§ IV. 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. 

 

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

przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań, dni otwartych i spotkań 

indywidualnych. 

 



Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej nr 353 wyd. II Strona 15 z 30 
 

5. Sprawdzone i ocenione prace klasowe oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, uczeń 

powinien otrzymać do wglądu na lekcji, a rodzice mają możliwość wglądu do pracy na zebraniu  

u wychowawcy lub u nauczyciela danego przedmiotu. Zapoznanie się z wynikami pracy rodzic 

(prawny opiekun) potwierdza podpisem.  

 

§ V. Zasady poprawiania ocen cząstkowych 

 
1. Uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej oraz prawo poprawienia oceny 

dopuszczającej z prac klasowych. Poprawę pozostałych ocen regulują PSO.  

 

2. Poprawy dokonuje się tylko raz, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty oddania  

i omówienia pracy, w formie ustalonej z nauczycielem.  

 

3. Zasady poprawiania ocen za pozostałe formy oceniania ucznia regulują PSO.  

 

§ VI. Semestralna / roczna ocena klasyfikacyjna 
 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.  

 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, 

oraz na czas określony w tej opinii.  

 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  

 

4. Klasyfikacja semestralna / roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 

programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów. 

 

5. Na miesiąc przed semestralnym /rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady 

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy  

są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców( prawnych  opiekunów) o przewidywanych 

dla niego semestralnych / rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.  

 

6. Semestralne / roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, w klasach IV – VI 

szkołypodstawowej, 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.  
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7. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

 

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowowyższej 

(semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowiszansę 

uzupełnienia braków.  

 

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

 

a. zajęcia wyrównawcze, 

b. zajęcia reedukacyjne, 

c. zajęcia logopedyczne, 

d. indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotów, 

e. organizowanie pomocy koleżeńskiej. 

 

§ VII. Tryb wystawiania oceny semestralnej/rocznej 
 

1. Na cztery tygodnie przed radą klasyfikacyjną semestralną/roczną nauczyciele wszystkich 

przedmiotów wypełniają arkusz przewidywanych ocen. 

 

2. Z przewidywaną oceną nauczyciele przedmiotu zapoznają ucznia na swoich zajęciach 

edukacyjnych lub wychowawca klasy podczas godzin wychowawczych w formie ustnej. 

 

3. Z przewidywaną oceną rodzice/prawni opiekunowie mogą zapoznać się podczas zebrania  

lub w innym, uzgodnionym z nauczycielem/wychowawcą terminie. 

 

4. Uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie, w ciągu 

tygodnia może zwrócić się do nauczyciela z prośbą o ustalenie sposobu jej poprawienia. 

 

5. Nauczyciel odnotowuje prośbę rodzica/opiekuna prawnego  na karcie Kontakty z rodzicami,  

a rodzic potwierdza to podpisem. 

 

6. Nauczyciel ustala z uczniem lub rodzicem/opiekunem prawnym warunki poprawy. 

 

7. Uczeń może uzyskać ocenę semestralną/roczną wyższą o jeden stopień od przewidywanej 

niedostatecznej, jeżeli zgłosi się w wyznaczonym terminie i spełni ustalone warunki. Warunki te 

zostają spisane w formie kontraktu. Kontrakt zawiera:  

 

a. termin realizacji  

b. zakres treści  

c. formę  

d. podpis ucznia, rodzica i nauczyciela  

 

8. W formie kontraktu uczeń może poprawić tylko ocenę niedostateczną. 

 



Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej nr 353 wyd. II Strona 17 z 30 
 

9. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć nauczycielowi podpisany przez siebie i rodzica kontrakt; 

nauczyciel przechowuje go w dokumentacji do zatwierdzenia klasyfikacji semestralnej/rocznej  

i uprawomocnienia się ocen. 

 

10. Na tydzień przed Radą klasyfikacyjną nauczyciel ustala ocenę semestralną/roczną biorąc pod 

uwagę ocenę przewidywaną i oceny cząstkowe uzyskane w ostatnim okresie. W przypadku 

ucznia, który wyraził chęć poprawienia oceny nauczyciel uwzględnia sposób wywiązania się  

z kontraktu. 

 

11. Uczeń i jego rodzic/prawny opiekun mają prawo zgłosić zastrzeżenia do trybu ustalenia 

semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, w formie pisemnej do dyrektora szkoły, w terminie siedmiu dni od daty ustalenia 

tejże oceny. 

 

12. Dyrektor powołuje komisję sprawdzającą, czy zgłoszone zastrzeżenia są zasadnie i zgodne  

z rozporządzeniem. W skład komisji wchodzą:  

 

 dyrektor szkoły jako przewodniczący, 

 dwóch nauczycieli jako członków komisji, 

 po zakończeniu pracy komisja sporządza protokół. 

 

13. Jeżeli komisja stwierdzi, że podczas wystawiania oceny zostały naruszone przepisy zawarte  

w Rozporządzeniu to przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie 

pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną/roczną ocenę edukacyjną z danych zajęć.  

 

14. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami / opiekunami prawnymi.  

 

15. W skład komisji wchodzą: 

 

a. W wypadku oceny semestralne j/ rocznej z zajęć edukacyjnych:  

 

 dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w tej szkole kierownicze stanowisko jako 

przewodniczący, 

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub inny nauczyciel prowadzący takie same 

zajęcia, 

 dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły prowadzący takie same zajęcia. 

 

b. W wypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 

 dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w tej szkole kierownicze stanowisko jako 

przewodniczący, 

 wychowawca klasy, 

 nauczyciel dowolnego przedmiotu uczący w danej klasie, 

 pedagog, 

 psycholog, 

 przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

 przedstawiciel Rady Rodziców. 
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16. Ustalona przez komisję semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem oceny niedostatecznej, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

 

§ VIII. Egzaminy klasyfikacyjne 

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

jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na 

te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

 

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

 

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę  

na egzamin klasyfikacyjny.  

 

4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą  

o egzamin komisyjny, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

zaniżona została ustalona niezgodnie z przepisami prawa Zastrzeżenia mogą być zgłoszone  

w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

 

5. 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,  

c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

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. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami).  

 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny w naszej szkole 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora 

szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  
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9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza 

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

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.  

 

W skład komisji wchodzą:  

 

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

przewodniczący komisji, 

b. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  

dla odpowiedniej klasy.  

 

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

 

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę 

zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.  

 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

 

a. imiona i nazwiska nauczycieli (skład komisji), 

b. termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

c. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

d. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.  

 

13. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnychodpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

14. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa  

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny 

niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (Nie dotyczy 

uczniów klas VI).  

 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu klasyfikacyjnego,  

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

przez dyrektora szkoły.  

 

16. W przypadku niesklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”  

 

§ IX. Egzaminy poprawkowe 

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

ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy.  
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2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy  

z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

 

3. 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.  

 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

 

5. 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; zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;  

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący  

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.  

 

6. 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.  

 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności:  

 

a. imiona i nazwiska nauczycieli (skład komisji), 

b. termin egzaminu poprawkowego, 

c. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

d. wyniki 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.  

 

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.  

 

§ X. Promowanie uczniów 

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

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem 

punktu 2 i 3.  
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2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę  

zachowania.  

 

3. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalano naganną roczną ocenę klasyfikacyjną nie otrzymuje 

promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy VI nie kończy szkoły.  

 

4. 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. 

 

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

ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  

 

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

wyższej i powtarza klasę.  

 

7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, 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.  

8. Uczeń kończy szkołę podstawową:  

 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie szóstej oraz roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się  

w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej, 

 

2) jeżeli przystąpił do sprawdzianu klas szóstych: 

 

 wynik ,,Sprawdzianu klas szóstych” nie wpływa na ukończenie szkoły, 

 

 wyniku sprawdzaniu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły, 

 

 w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub, jeżeli 

uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym 

uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia)  

i przerywa jego sprawdzian, 

 

 uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku  

lub któremu unieważniono sprawdzian, powtarza VI klasę szkoły podstawowej oraz 

przystępuje do sprawdzianu w następnym roku, 
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 w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie  

do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej,  

na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku 

przystąpienia do sprawdzianu, 

 

 o ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, 

uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi 

opiekunami), 

 

 uczeń kończy szkołę podstawową 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.  
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Rozdział V 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania  

w klasach IV – VI 
§ I. 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 353.  

 

2. W ocenianiu zachowania stosuje się następującą skalę:  

wzorowe 6 

bardzo dobre 5 

dobre 4 

poprawne 3 

nieodpowiednie 2 

naganne 1 

 

§ II. Norma postępowania 

 
1. Uczeń:  

a. wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

b. postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

c. dba o honor i tradycje szkoły, 

d. dba o piękno mowy ojczystej, 

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

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

g. okazuje szacunek innym osobom. 

 

§ III. Kryteria ocen zachowania 
 

1. Ustalona norma postępowania ucznia odpowiada ocenie dobrej.  

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który 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. bierze udział w zdobywaniu tytułu Odkrywcy. 
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3. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który 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. włącza się w akcje na rzecz środowiska, 

f. chętnie udziela pomocy koleżeńskiej – pomaga i opiekuje się uczniem wymagającym 

wsparcia w nauce lub uczniem nieobecnym z przyczyn usprawiedliwionych, 

g. nie otrzymał żadnej uwagi w Zeszycie pochwał i uwag. 

 

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

postępowania, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa i współżycia społecznego.  

 

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.  

 

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

społecznej (np. kradzież, chuligaństwo, narkotyki, akty wandalizmu, konflikt z prawem), 

niezależnie od innych pozytywnych zachowań.  

 

§ IV. Zeszyt pochwał i uwag 

 

1. W każdej klasie prowadzony jest „Zeszyt pochwał i uwag”, w którym odnotowywane  

są informacje na temat zachowania i aktywności każdego ucznia.  

 

2. Uczeń, w zależności od jego aktywności w trakcie roku szkolnego, może otrzymać nagrodę  

lub karę wymienioną w paragrafie 32 „Statutu SP 353” – „Nagradzanie i karanie”. Informacja  

o przyznanych nagrodach lub karach jest odnotowywana w „Zeszycie pochwał i uwag”.  

 

§ V. Tryb wystawiania semestralnej oceny zachowania 
 

1. Przed wystawieniem semestralnej oceny zachowania:  

 

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

kolegów według przyjętej skali. Do samooceny może dołączyć opis swojej działalności  

na rzecz szkoły, 

b. nauczyciele uczący w danej klasie wypełniają „Kartę przewidywanych ocen zachowania” . 

 

2. Na tydzień przed semestralną radą klasyfikacyjną wychowawca wystawia ocenę zachowania, 

uwzględniając:  

 

a. samoocenę ucznia, 
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b. opinię klasy, 

c. opinię nauczycieli uczących w klasie, 

d. prowadzoną dokumentację, 

e. własne spostrzeżenia dotyczące ucznia, 

f. opinię innych pracowników szkoły.  

 

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

edukacyjno - wychowawczych, rodziców – podczas zebrań.  

 

4. W przypadku wystawienia oceny nieodpowiedniej/nagannej nauczyciel dokonuje pisemnego 

uzasadnienia.  

 

5. W przypadku wystawienia oceny nieodpowiedniej/nagannej wychowawca klasy przeprowadza 

rozmowę z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami oraz przedstawia mu propozycję 

działań umożliwiających poprawę oceny zachowania w formie „Kontraktu dotyczącego poprawy 

zachowania ucznia”. Kontrakt powinien być zawarty nie później niż w ciągu pełnego tygodnia 

roboczego od terminu powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów ucznia i obowiązuje  

do momentu wystawienia przewidywanej rocznej oceny zachowania. Oryginał przechowywany 

jest w segregatorze wychowawcy klasy, kopię otrzymuje rodzic/opiekun prawny ucznia.  

 

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

postępowania, który umożliwi mu poprawę oceny.  

 

7. Jeżeli w okresie między wystawieniem semestralnej oceny zachowania a semestralną radą 

klasyfikacyjną zaistnieje przypadek rażącego naruszenia normy przez ucznia, wychowawca może 

obniżyć semestralną ocenę zachowania.  

 

§VI. Tryb wystawiania przewidywanej rocznej oceny zachowania 

 

1. Na miesiąc przed roczną radą klasyfikacyjną wychowawca wystawia przewidywaną roczną ocenę 

zachowania uwzględniając:  

 

a. samoocenę ucznia, 

b. opinię klasy, 

c. opinię nauczycieli uczących w klasie, 

d. prowadzoną dokumentację, 

e. własne spostrzeżenia dotyczące ucznia, 

f. semestralną ocenę zachowania, 

g. opinię innych pracowników szkoły, 

h. w przypadku ucznia, który zawarł „Kontrakt dotyczący poprawy zachowania ucznia”- 

stopień realizacji kontraktu.  

 

2. Wychowawca o przewidywanych ocenach zachowania jest zobowiązany poinformować uczniów 

podczas swoich zajęć edukacyjnych, rodziców – podczas wyznaczonych zebrań lub niezwłocznie 

w innej formie.  
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3. Jeżeli przewidywaną semestralną/roczną oceną zachowania jest ocena nieodpowiednia/naganna, 

rodzic potwierdza podpisem otrzymaną informację na formularzu „Informacja o zagrożeniu oceną 

nieodpowiednią/naganną zachowania”. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu ( lub innej 

sytuacji, w której niemożliwe jest otrzymanie podpisu rodzica na zebraniu), informacja  

o przewidywanej ocenie nieodpowiedniej/nagannej jest wysyłana listem poleconym.  

 

4. Jeżeli przewidywaną oceną roczną jest ocena nieodpowiednia/naganna wychowawca zawiera  

z uczniem i jego rodzicami „Kontrakt dotyczący poprawy zachowania ucznia”, obowiązujący  

do momentu wystawienia rocznej oceny zachowania.  

 

§ VII. Tryb wystawiania rocznej oceny zachowania 

 
1. Wychowawca wystawia roczną ocenę zachowania na tydzień przed roczną radą klasyfikacyjną 

uwzględniając:  

 

a. przewidywaną roczną ocenę zachowania, 

b. zachowanie ucznia w ciągu ostatniego miesiąca, 

c. w przypadku ucznia, który zawarł „Kontrakt dotyczący poprawy zachowania ucznia”- 

stopień realizacji kontraktu.  

 

2. W uzasadnionych przypadkach, roczną ocenę zachowania można podwyższyć lub obniżyć. 

Obniżenie oceny dotyczy w szczególności sytuacji, gdy uczeń:  

 

a. dopuścił się rażącego aktu wandalizmu lub przemocy, 

b. wszedł w konflikt z prawem.  

 

3. W przypadku wystawienia oceny nieodpowiedniej/nagannej wychowawca dokonuje pisemnego 

uzasadnienia na formularzu „Uzasadnienie oceny niedostatecznej, nieodpowiedniej lub nagannej”.  

 

§ VIII. Procedura odwoławcza 

 

1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.  

 

2. Rodzice ucznia mogą wystąpić do Dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o zbadanie zgodności 

trybu wystawiania rocznej oceny zachowania ze szkolnymi zasadami oceniania zachowania  

i przepisami prawa oświatowego w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno– 

wychowawczych.  

 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia procedury wystawiania oceny Dyrektor szkoły powołuje 

Komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające oraz ustala ocenę w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

Komisji.  

 

4. Ustalona przez Komisję ocena nie może być niższa od oceny ustalonej przez wychowawcę. 

Ustalona w tym trybie ocena jest ostateczna.  
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§IX. Inne postanowienia 
 

1. W przypadku, gdy uczeń nagminnie sprawia problemy wychowawcze, a kontakt z rodziną jest 

utrudniony (rodzice nie chcą współpracować ze szkołą i skorzystać z form przewidywanej przez 

szkołę pomocy) wychowawca powiadamia Dyrektora Szkoły. W dalszej kolejności pedagog 

wystosowuje pismo do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną, dołączając opinię 

wychowawcy o uczniu.  

 

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę zajęć edukacyjnych.  

 

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej  

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

 

4. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 

VI nie kończy szkoły. 

 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodzica/prawnego opiekuna, wychowawca udziela ustnego 

uzasadnienia semestralnej/rocznej oceny zachowania w oparciu o dokumentację wychowawcy. 
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Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 
1. Dokument ten jest załącznikiem do Statutu Szkoły Podstawowej nr 353 w Warszawie.  

 

2. Wewnątrzszkolny Regulamin Oceniania jest systemem otwartym, do którego można wnosić 

zmiany na podstawie ewaluacji przeprowadzanej wśród uczniów nauczycieli i rodziców.  

 

3. Zmian dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej.  
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