
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 
ZESPOŁU SZKÓŁ im. POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W NOWINCE 

 

STRUKTURA SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW  
W ZESPOLE SZKÓŁ im. POWSTAŃCÓ W STYCZNIOWYCH W NOWINCE 

1. Cele oceniania w szkole. 
2. Zasady oceniania osiągnięć poznawczych i psychomotorycznych ucznia. 
3. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego. 
4. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego zmieniającego ocenę roczną. 
5. Zasady przeprowadzania egzaminu sprawdzającego. 
6. Zasady oceniania zachowania ucznia. 
7. Sposoby i narzędzia dokumentowania (rejestrowania) osiągnięć uczniów. 
8. Metody i sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach uczniów. 
9. Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych uczniów. 
10. Ogólne procedury i metody monitorowania i ewaluacji szkolnego systemu oceniania. 
11. Promowanie uczniów. 
12. Zwolnienie uczniów z zajęć. 
13. Ustalenie oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej. 
14. Ukończenie szkoły. 

SYSTEM OCENIANIA PRZYJĘTY W SZKOLE MA ZA ZADANIE: 
a) wspierać rozwój osobowości ucznia, rozwijać jego pozytywny stosunek do siebie i swoich 
możliwości kształtować zachowania pozytywne oparte na uczciwości i tolerancji, 
b) uczyć współpracy koleżeńskiej oraz przygotować do odpowiedzialnego i aktywnego życia w 
społeczeństwie demokratycznym, 
c) włączyć rodziców do działań na rzecz społeczności szkolnej. 
d) sprawić, że osiąganie dobrych wyników w nauce w równym stopniu leży w interesie ucznia, 
nauczyciela jak i jego rodziców. 

1. CELE OCENIANIA W SZKOLE 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia ma służyć rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 
umiejętności i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnych programów nauczania. 
2. Ocena spełnia funkcję diagnostyczną - ma stanowić dla ucznia i jego rodziców informację o 
poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach 
ucznia. 
3. Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu: 
a)  poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w rym zakresie, 
b)  kształtowanie postaw i zachowali pożądanych społecznie i posługiwanie się nimi we własnych 
działaniach, 
c)  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju, 
d)  motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
e)  umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 
wychowawczej, 
f) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o efektywności procesu 
nauczania i uczenia się, wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem oraz postępach uczniów. 

2. ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ POZNAWCZYCH I PSYCHOMOTORYCZNYCH UCZNIA 

1. Warunkiem promowania ucznia do klasy programowo wyższej jest klasyfikowanie go w każdym 
semestrze, Wprowadza się następujące etapy oceniania klasyfikacyjnego: 
a)  I - w styczniu - klasyfikacja śródroczna 
b)  II - w czerwcu - klasyfikacja roczna 
2. Oceny bieżące i śródroczne oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 
począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się w stopniach: 
 



stopień celujący - 6 
stopień bardzo dobry - 5 
stopień dobry - 4 
stopień dostateczny - 3 
stopień dopuszczający - 2 
stopień niedostateczny - 1 
4. W klasach I - III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z 
zachowania. 
6. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie: 

 
Skala punktacji z prac kontrolnych i sprawdzianów: 

a) celujący - 96-100% 
b) bardzo dobry - 91 - 95% 

c) dobry - 70- 90% 
d) dostateczny  - 50- 69% 

e) dopuszczający - 31 - 49% 
f) niedostateczny -  0 - 30 % 

 
STOPIEŃ CELUJĄCY otrzymuje uczeń, którego umiejętności i wiadomości w pełni spełniają zakres 
wymagań ponadpodstawowych, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, a zdobyte 
umiejętności i wiadomości potrafi zastosować w nietypowych sytuacjach problemowych. 
STOPIEŃ BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności spełniają zakres 
wymagań ponadpodstawowych. 
STOPIEŃ DOBRY otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności spełniają zakres wymagań 
rozszerzających, przekraczają zakres wymagań podstawowych i pozwalają na samodzielne 
rozwiązywanie typowych zadań teoretycznych i praktycznych. 
STOPIEŃ DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności spełniają zakres 
wymagań podstawowych, rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu 
trudności. 
STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, którego wiadomości obejmują przynajmniej treści 
najłatwiejsze, niewymagające modyfikacji, niezbędne do opanowania podstawowych umiejętności, 
czyli nie spełniają całkowicie wymagań poziomu podstawowego, jednak rokują nadzieję na 
uzupełnienie ich w ciągu dalszej nauki. 
STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który pomimo działań wspomagających ze strony 
nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej. 
6. Przy ustalaniu stopni z wychowania fizycznego, techniki, informatyki, sztuki (plastyki i muzyki) 
należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych przedmiotów. 
7. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową. Aby wymagania 
mogły zostać jasno i precyzyjnie zdefiniowane nauczyciel stosuje dwa poziomy wymagań  
(podstawowy i ponadpodstawowy). Szczegółowe kryteria wymagań (wiadomości i umiejętności 
podstawowe i ponadpodstawowe) z poszczególnych przedmiotów określają nauczyciele w planach 
wynikowych. 
8. Za brak pracy domowej lub zeszytu przedmiotowego uczeń otrzymuje (-), za aktywność na lekcji 
uczeń otrzymuje (+). Za otrzymane plusy i minusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą lub 
niedostateczną. Ilość plusów minusów decydujących o otrzymanej ocenie, określają nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów w swoim przedmiotowym systemie oceniania. 
9. WYMAGANIA PODSTAWOWE (na ocenę dostateczną) obejmują treści: 
a) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, 
b) często powtarzające się w procesie nauczania, niezbędne na wyższych etapach kształcenia. 
10. WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (celujący) obejmują treści: 
a) umiarkowanie trudne do opanowania, 
b) przydatne, ale niezbędne w dalszej nauce, 
c) stanowią pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych, 
d) trudne do opanowania, najbardziej złożone, także nietypowe, 
e) pozwalające łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin, 
f) wymagające korzystania z różnych źródeł. 
11. Odstępstwa w sytuacjach szczególnych: 
Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej 
lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego 



stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe. 
W oparciu o zaświadczenie lekarskie, na wniosek rodzica dyrektor może podjąć decyzję o 
zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na czas 
określony w opinii. 
12. Oceny są jawne dla ucznia i rodziców (prawnych opiekunów). Na ich prośbę powinny być 
uzasadnione. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i oceniane 
prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana w szkole 
uczniom lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 
13. Na ocenę osiągnięć ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wgląd, światopogląd, status 
społeczny. 
14. Sporadycznie, jednostkowe niepowodzenia ucznia nie mogą rzutować na całościową ocenę 
semestralną lub roczną. 
15. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego zapoznają uczniów i rodziców z wymaganiami 
edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego programu nauczania oraz odpowiadającą im skalą 
stopni szkolnych. 
16. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach 
oceniania zachowania. 
17. Nauczyciele w trakcie semestru nie mogą zmienić zasad oceniania oraz wymagań 
programowych ustalonych na początku okresu nauczania. 
18. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania różnorodnego typu aktywności 
uczniów i odnotowywania w dzienniku lekcyjnym. 
19. Sprawdzenie osiągnięć uczniów odbywa się w formie: 
a) pisemnych prac kontrolnych (1-2) godz. musi być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem 
(zapis w dzienniku lekcyjnym) i przedstawionym zakresem materiału, w ciągu tygodnia mogą być 2 
takie prace, w ciągu dnia tylko jedna, poprzedzone powtórzeniem materiału. W przypadku, gdy 
sprawdzian nie odbędzie się w uzgodnionym terminie, może odbyć się w następnym tygodniu jako 
trzeci za zgoda uczniów. 
b) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu po upływie 1-2 tygodni od 
daty pisania pracy. Krótkie pisemne sprawdziany (do 15 min.) powinny być ocenione i oddane do 
wglądu na następnej lekcji. 
c) Ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej uczeń może (powinien) poprawić w terminie i formie 
ustalonej przez nauczyciela. Uczeń też może poprawić inna ocenę z pracy kontrolnej zgodnie z 
PSO. 
d) Prace kontrolne przechowywane są w szkole do końca roku danego roku szkolnego. 
e) Krótkie pisemne sprawdziany (do 15 min.) obejmuje materiał 1 lekcji, mogą być 
przeprowadzone bez uprzedzenia. 
f) Prace domowe. 
g) Aktywność na zajęciach, bieżące postępy ucznia w procesie uczenia się. 
h) Aktywność pozalekcyjna (dodatkowe prace wykonywane w czasie pozaszkolnym). 
i)  Projekty indywidualne lub grupowe, wystawy, teczki tematyczne. 
20. Wszystkie prace powinny być oceniane zgodnie z ustalonymi przez nauczyciela i omówionymi z 
uczniami kryteriami wymagań. Uczeń może być zwolniony z pisania pracy kontrolnej, sprawdzianu 
lub odpowiedzi ustnej w wyjątkowych sytuacjach losowych (np. na prośbę rodziców). W pierwszym 
tygodniu nauki nie wystawia się ocen niedostatecznych. 
21. W szkole prowadzone są badania wyników kształcenia. 
22. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować 
ucznia j jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych 
(semestralnych) ocenach kwalifikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnej na miesiąc przed rocznym (semestralnym) 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Fakt powiadomienia rodziców (prawnych 
opiekunów) o ocenie niedostatecznej powinien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym w tematyce 
zebrania i potwierdzony podpisem rodziców na pisemnych zawiadomieniach. 
23. Oceny semestralne są wystawione najpóźniej 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej. 
24. Ocena wystawiona na koniec ostatniego semestru jest oceną roczną, uwzględniającą 
osiągnięcia uczniów z dwóch semestrów. 
25. Ocenę z poszczególnych zajęć edukacyjnych wystawia nauczyciel uczący w danej klasie. 
Szkolne wyniki klasyfikacji (semestralne i roczne) zatwierdza Rada Pedagogiczna. 
26. Uczeń, który został nie klasyfikowany powinien zdawać egzamin klasyfikacyjny. 
27. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z 
jednych obowiązujących zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych 
sytuacjach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 
edukacyjnych. 



28. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu 
kształcenia na wniosek rodzica promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 
zajęć edukacyjnych. Informację o promocji warunkowej umieszcza się w arkuszu ocen i na 
świadectwie. 
29. Uczeń ma prawo odwołać się od oceny semestralnej i rocznej i przystąpić do egzaminu 
sprawdzającego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego, sztuki, techniki, 
informatyki, w których najistotniejszą rolę odgrywa wysiłek wkładany w wywiązywanie się z 
obowiązków jest czynny udział w zajęciach lekcyjnych. 
30. Sprawy szkolne nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Rada  Pedagogiczna. 

3. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 
brak jest podstaw do wystawienia oceny z powodu nieobecności na zajęciach przekraczających 
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia. 
a) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 
b)  W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej rodzice mogą wystąpić z pisemna prośbą o 
przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. Decyzję o dopuszczenie do egzaminu podejmuje Rada 
Pedagogiczna. 
2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 
indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 
poza szkolą. 
3. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu składają rodzice najpóźniej 5 dni roboczych przed 
posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 
4. Egzamin przeprowadza się w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia podania przez 
rodziców. 
5. Egzamin semestralny obejmuje wyłącznie zrealizowane treści kształcenia z danego semestru, 
egzamin roczny jest sprawdzianem treści realizowanych w trakcie całego roku szkolnego. 
6. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej lub dodatkowo w formie ustnej. Ze sztuki, 
techniki, informatyki i wychowania fizycznego przeprowadza się wyłącznie testy praktyczne. 
7. Czas trwania egzaminu wynosi od 45 do 90 minut. Czas trwania usiała przewodniczący komisji. 
8. Narzędzie konstruuje nauczyciel uczący danego przedmiotu. Wymagana jest opinia innego 
nauczyciela szkoły danego lub pokrewnego przedmiotu. 
9. Komisje egzaminacyjną powołuje dyrektor szkoły na mocy decyzji. 
10. W skład komisji wchodzą: 
a) dyrektor szkoły lub osoba delegowana przez dyrektora - przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - egzaminator, 
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - członek komisji. 
W  czasie egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą być obecni  w  charakterze obserwatorów rodzice 
(prawni opiekunowie) ucznia. 
11. Komisja na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikuje ucznia. Na dokumentację 
egzaminu składa się: 
a) protokół zawierający informację o przedmiocie, dane ucznia, formę egzaminu, dane osobowe 
komisji, termin egzaminu,, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję wraz z 
uzasadnieniem, 
b) oryginał narzędzia sprawdzającego (pisemną pracę ucznia). 
12. Uczeń, który z udokumentowanych i uzasadnionych przyczyn losowych, zgłoszonych w ciągu 24 
godzin, nie mógł w wymaganym terminie przystąpić do egzaminu, może przystąpić do niego w 
najbliższym terminie określonym przez przewodniczącego komisji. 
13. Dyrekcja szkoły zobowiązana jest do stworzenia warunków organizacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminu oraz atmosfery korzystnej dla ucznia. 
14. Od wyników egzaminu nie przysługuje odwołanie.  
15. Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki egzaminu. 
16. Sprawy sporne miedzy uczniem, jego rodzicami, a nauczycielem ustalającym ocenę powinny 
być zgłoszone dyrektorowi szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy przed posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej. 
17. Dokumentację egzaminu dołącza się do arkusza ocen ucznia. 

 
 
 



4. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO ZMIENIAJĄCEGO OCENĘ 
ROCZNĄ 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał 
ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 
poprawkowy. W wyjątkowych indywidualnie rozpatrywanych przypadkach, Rada Pedagogiczna 
może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę rodziców w ostatnim tygodniu ferii 
letnich w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Prośbę o egzamin składa się w ostatnim 
tygodniu nauki, najpóźniej 3 dni przed rocznym posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 
3. Egzamin obejmuje wyłącznie zrealizowane treści kształcenia z danego przedmiotu. 
4. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej lub dodatkowo w formie ustnej. Z plastyki, 
muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego egzamin przeprowadza się w formie zadań 
praktycznych. 
5. Czas trwania egzaminu wynosi 45 do 90 minut. 
6. Narzędzie konstruuje nauczyciel uczący danego przedmiotu. Narzędzie pomiaru zatwierdza 
przewodniczący komisji. 
7. Komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor na mocy decyzji. 
8. W skład komisji wchodzą: 
a) dyrektor szkoły lub osoba delegowana przez dyrektora - przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator (z zastrzeżeniem § 15 ust. 7 
rozporządzenia MEN - ma prawo na własną prośbę być zwolniony z udziału w pracy komisji), 
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - członek komisji. 
9. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu podwyższyć ocenę w przypadku jego 
pozytywnego wyniku lub w przypadku negatywnego wyniku pozostawić roczną ocenę, 
niedostateczną. 
10. Na dokumentację egzaminu składa się: 
a) protokół zawierający informację o przedmiocie, dane ucznia, formę egzaminu, dane osobowe 
komisji, termin egzaminu, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną ą przez komisję wraz z jej 
uzasadnieniem, 
b) pisemną prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
Dokumentację dołącza się do arkusza ocen ucznia.  
11. Uczeń, który z udokumentowanych i uzasadnionych przyczyn losowych nie mógł w wymaganym 
terminie przystąpić do egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w najbliższym 
możliwym terminie określonym przez przewodniczącego komisji.  
12. Od wyniku egzaminu poprawkowego nie przysługuje odwołanie. 
13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie uzyskuje promocji i powtarza klasę, z 
zastrzeżeniem § 19 pkt. 10.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i 
gimnazjum, 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. 
14.Rada Pedagogiczna na najbliższym posiedzeniu zatwierdza wyniki egzaminu. 

 5. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 
jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalani tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 
terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w formie pisemnej.  
2. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego ą być ogłoszone w terminie 7 dni po 
zakończeniu zajęć rodzicami (prawnymi opiekunami) w formie pisemnej. 
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 
szkoły powołuje komisję, w skład, której 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. 
4. Komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 
w formie pisemnej i ustnej oraz ustala  roczną  (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych.  



5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, 
c) zadania (pytania)sprawdzające, 
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

6. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA 

(zasady znajdują się w oddzielnym dokumencie) 

7. SPOSÓBY I NARZĘDZIA DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

1. Podstawowym dokumentem rejestrującym bieżące osiągnięcia ucznia jest dziennik lekcyjny, 
arkusz ocen, świadectwo ukończenia szkoły.  
2. W trakcie roku szkolnego informacje o osiągnięciach ucznia przekazywane są przez wychowawcę 
w trakcie obowiązkowych zebrań z rodzicami: na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej oceny cząstkowe i przewidywane oceny roczne (semestralne); na zakończenie 
pierwszego semestru - oceny semestralne.  
3. Oceny przekazywane są na szkolnym arkuszu informacyjnym. 

8. METODY I SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW 

1.Cztery razy w ciągu roku szkolnego wychowawca organizuje zebrania rodziców: 
a) na początku roku szkolnego mające na celu między innymi zapoznanie rodziców z wymaganiami 
programowymi dla danej klasy, 
b) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (semestralnym i rocznym) 
informując rodziców o ocenach cząstkowych oraz wszystkich przewidywanych ocenach 
(przedstawiając plan naprawczy), 
c) po zakończeniu pierwszego semestru, na którym zapoznaje rodziców z postępami ucznia w 
nauce oraz o jego zachowaniu. 
2. W każdej sytuacji podając powód, nauczyciel przedmiotu lub wychowawca może wezwać rodzica 
za pośrednictwem ucznia, telefonicznie lub w uzasadnionej sytuacji pisemnie poprze/, pracownika 
szkoły. 
3. Przynajmniej raz do roku dyrektor organizuje zebrania otwarte dla wszystkich rodziców, na 
których zdaje raport z ogólnej sytuacji szkoły w części wychowawczej i dydaktycznej, zapoznaje z 
osiągnięciami placówki, informuje o sukcesach, występujących trudnościach i zagrożeniach w 
procesie kształcenia i wychowania. 
4. Wszelkie uwagi wpisywane będą do zeszytu przedmiotowego ucznia. Powinny być one podpisane 
przez rodzica. 
5. Ocenione prace pisemne są przetrzymywane w szkole i udostępniane do wglądu rodzicom na ich 
prośbę. 

9. SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH UCZNIÓW 

1. W sytuacjach powtarzających się niepowodzeń mających wpływ na osiągnięcia ucznia zostanie 
on otoczony szczególną opieka nauczyciela polegającą na systematycznej analizie cząstkowych 
ocen i zachowania ucznia oraz stosowania sytuacji umożliwiających poprawę oceny zgodnie ze 
specyfiką przedmiotu. 
2. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej lub nie promowania, nauczyciel 
wraz z uczniem sporządza plan naprawczy, o czym powiadamiają rodziców. 
3. Ewentualną ocenę niedostateczną (semestralna lub roczna) nauczyciel poprzedzi diagnozą 
sytuacji i możliwości ucznia współpracując z wychowawcą i rodzicami. 
4. Nauczyciel w okresie poprzedzającym klasyfikację umożliwia uczniowi uzupełnienie 
występujących braków wskazując materiał do opanowania i udziela stosownych wskazówek, 
ukierunkowując proces uczenia się, o ile uczeń wyrazi zainteresowanie tą forma pomocy, w 
uzasadnionych przypadkach zindywidualizuje wymagania. 
5. Uczeń mający trudności w nauce kierowany jest przez wychowawcę na badania do poradni 
specjalistycznej (psychologiczno - pedagogicznej). 
6. Wszelkie czynności i działania mające na celu zapobieganie niepowodzeniom uczniów będą 
odnotowywane w dokumentacji szkolnej zgodnie z ustalonymi zasadami. 



 

10. OGÓLNE PROCEDURY I METODY MONITOROWANIA I EWALUACJI SZKOLNEGO 
SYSTEMU OCENIANIA 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania podlega procesowi ewaluacji. 
2. Podstawowe elementy ewaluacji WSO: 
Cele: 
- doskonalenie systemu WSO, 
- podnoszenie jakości systemu oceniania. 
Osoby prowadzące ewaluację: 
- zespół powołany przez dyrektora, 
- nauczyciel w odniesieniu do własnego systemu dydaktycznego. 
Metody ewaluacji: 
- rozmowy i wywiady kierowane, 
- ankiety (z nauczycielami, rodzicami, uczniami i absolwentami), 
- arkusze samooceny (dla nauczycieli i uczniów), 
- arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych, 
- szkolne badania osiągnięć uczniów. 
Terminy ewaluacji: 
- na początku i na końcu etapu kształcenia, 
- na bieżąco i podczas roku szkolnego. 
Odbiorcy i sposoby prezentacji ewaluacji WSO: 
- wspólne posiedzenie, 
- Rada Pedagogiczna, 
- Rada Rodziców, 
- Samorząd Uczniowski, 
- przedstawienie przez zespół raportu sumującego, 
- przyjęcie wniosków i zaleceń dotyczących WSO. 
3. Rada Pedagogiczna odpowiednią uchwałą może wprowadzić przed rozpoczęciem roku szkolnego 
zmiany w wewnątrzszkolnym systemie oceniania 
4. Ostateczną weryfikacją systemu będzie porównanie z zewnętrznym systemem oceniania 
a) egzaminem na zakończenie gimnazjum przeprowadzonym przez OKE 
b) sprawdzianem na zakończenie szkoły podstawowej. 

11. PROMOWANIE UCZNIÓW 

1. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 
2. W wyjątkowych przypadkach, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 
ucznia klasy l - HI szkol}' podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną 
poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym publiczną, poradnię specjalistyczną oraz w 
porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne (semestralne) oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 
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. Uczeń, który nie spełnił warunków w punkcie 3, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę. 

12. ZWOLNIENIE UCZNIÓW Z ZAJĘĆ 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii 
informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 
zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii 
informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
"zwolniony". 
3. Zaświadczenie wystawione przez lekarza uczeń przedstawia Dyrektorowi w terminie dwóch 
tygodni od momentu rozpoczęcia roku szkolnego (lub II semestru). 



4. W przypadku nagłej długoterminowej niezdolności do zajęć z wf uczeń przedkłada zwolnienie 
lekarskie Dyrektorowi szkoły niezwłocznie po powrocie do szkoły. 
5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć (pkt 4) w dokumentacji procesu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 
6. Uczeń zwolniony z zajęć z wychowania fizycznego ma obowiązek bycia na zajęciach wf. W 
szczególnych przypadkach uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego 
oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) i za zgodą Dyrektora Szkoły. 

13. USTALANIE OCENY KLASYFIKACYJNEJ ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

1. Ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej dokonuje się na podstawie, co najmniej 
trzech ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w wyniku  
różnych form sprawdzania jego osiągnięć edukacyjnych. 
2. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wyliczoną z ocen 
cząstkowych uzyskanych w danym semestrze. 

14. UKOŃCZENIE SZKOŁY 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum: 
a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 
(semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne;) oceny klasyfikacyjne z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 
niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne 
wyższe od oceny niedostatecznej; 
b) jeżeli przystąpił odpowiednio do sprawdzianu i egzaminu. 
2. O ukończeniu przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając 
specyfikę kształcenia tego ucznia, w po rozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

 


