
Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej  
im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach 

 
 

Wewnątrzszkolny System Oceniania   
 

§ 1 

 Cele oceniania wewnątrzszkolnego 

1. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

 
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej i realizowanych w szkole programów nauczania oraz formowaniu 
oceny. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawców 
klas i nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia 
zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 
 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 
oceniania wewnątrzszkolnego, które obejmuje: 

 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (okresowych) ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  
4) z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
6) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane 
rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 

8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 
opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

5. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 



2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego 
rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce pracy i zachowaniu; 
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o specjalnych 
uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno-wychowawczej.  

  

§ 2 

Zasady oceniania 

1. Każdy nauczyciel na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów oraz 
jego rodziców ( prawnych opiekunów) z: 

1) wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego przez siebie 
programu nauczania, niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
obowiązkowych i dodatkowych; 

2) sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 
(wymagania edukacyjne zamieszczone są w przedmiotowym systemie 
oceniania); 

3) warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 
zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 

3. Oceny bieżące, śródroczne, roczne oraz końcowe  oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach 
według następującej skali: 

1) Stopień celujący - 6; 
2) Stopień bardzo dobry - 5; 
3) Stopień dobry - 4; 
4) Stopień dostateczny - 3; 
5) Stopień dopuszczający - 2; 
6) Stopień niedostateczny – 1. 

 Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których 
mowa w ust. 3 pkt 1-5.  Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona 
w stopniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 6. 

 
4. W bieżącym ocenianiu śródrocznym dopuszcza się stosowanie innych znaków 

(plusów i minusów) pod warunkiem określenia ich w przedmiotowym systemie 
oceniania. 

 

5. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 
1) Prace pisemne: 



a. kartkówka 
b. praca klasowa 
c. sprawdziany sumujące 
d. testy 
e. wypracowania 
f. dyktanda 
g. referaty 
h. prace domowe 
i. zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów na zajęciach 

oraz inne formy aktywności (np. udział w konkursach) 
j. zeszyty przedmiotowe 
k. prace plastyczne, techniczne. 

 
W pracy pisemnej ocenie podlega: 

a. zrozumienie tematu 
b. znajomość opisywanych zagadnień 
c. sposób prezentacji 
d. konstrukcja pracy i jej forma graficzna 
e. poprawność stylistyczna i gramatyczna oraz ortograficzna. 
 

2) Wypowiedzi ustne to przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź 
na pytania nauczyciela.  

 Ocenie podlega: 

a. znajomość zagadnienia 
b. samodzielność wypowiedzi 
c. kultura języka 
d. precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

 

3) Inne formy:  
a. praca zespołowa 
b. obserwacje 
c. doświadczenia 

Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. 

Ocenie podlegają umiejętności: 

a. planowanie i organizacja pracy w grupie 
b. efektywne współdziałanie  
c. wywiązywanie się z powierzonych ról 
d. rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

 

6. Zasady oceny i kontroli osiągnięć szkolnych ucznia: 
1) Kartkówka-krótka forma sprawdzania wiedzy (do 15 minut, obejmująca 

maksymalnie tematykę 3 ostatnich lekcji). 
a. nauczyciel określa wymagania oraz kryteria oceny 
b. czas sprawdzania kartkówki-tydzień 



c. nie ma obowiązku gromadzenia kartkówek; są one oddawane do 
wglądu rodzicom. 
 

2) Praca klasowa-dłuższa forma sprawdzianu wiedzy, obejmująca część działu, 
dział bądź dwa działy wiedzy danego przedmiotu. 

a. nauczyciel uprzedza o kontroli co najmniej tydzień przed 
sprawdzianem 

b. nauczyciel określa wymagania oraz kryteria oceny 
c. pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa (podczas niej 

nauczyciel nie ma prawa stawiać uczniowi oceny niedostatecznej) 
d. po pracy klasowej uczniowie pod kierunkiem nauczyciela dokonują 

jej poprawy 
e. prace klasowe sprawdzane są przez nauczyciela w ciągu 14 dni 
f. w ciągu jednego tygodnia w danej klasie mogą być wykonane 

maksymalnie 2 prace klasowe i nie więcej niż 1 w ciągu dnia 
g. prac klasowych nie wykonuje się bezpośrednio po przerwach 

świątecznych, feriach zimowych itp.; uczniowie mają prawo do 
dwóch dni na wdrożenie do pracy. 

 

3) Badanie wyników nauczania – sprawdzian wiedzy obejmujący większy 
obszar wiadomości z danego przedmiotu. 

a. nauczyciel uprzedza o sprawdzianie co najmniej tydzień przed 
kontrolą; 

b. nauczyciel określa i podaje uczniom wymagania oraz kryteria 
oceny; 

c. nauczyciel dokonuje oceny badania wyników w przeciągu 14 dni 
od ich wykonania; 

d. nauczyciel ma obowiązek umotywować ocenę. 
 

7. Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych uczniów: 
1) Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z każdego przedmiotu 

(z odpowiedzi ustnych, prac klasowych, kartkówek). Ocenę poprawioną 
zaznaczamy w umówiony sposób ( 1/5). 

2) Uczeń lub jego rodzice wspólnie z nauczycielem ustalają możliwość odbycia 
dodatkowych zajęć o charakterze wyrównawczym. 

3) Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na 
podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych 
w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym 

b. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – 
na podstawie tego orzeczenia 

c. posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, 
w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej , wskazującą na 
potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii 



d. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w ust. 4 lit. 
a – c, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną 
w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli 
i specjalistów 

e. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na 
zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

5) Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być 
wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły 
podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. 

 

8. Dokumentowanie procesu nauczania: 
1) przechowywanie prac pisemnych: 

a. prace pisemne nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego 
b.  badania wyników nauczania (wraz z opracowaniem) 

przekazywane są dyrekcji i włączane do dokumentacji szkolnej; 
przechowywane są przez okres 5 lat 

2) oceny uzyskiwane przez uczniów wpisywane są do dziennika lekcyjnego 
w dniu wystawienia oceny. 

9. Częstotliwość, tryb sprawdzania osiągnięć uczniowskich określa przedmiotowy 
system oceniania. 

10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić 
na podstawie tego orzeczenia. 

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, 
muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 
a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia 
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na 
rzecz kultury fizycznej. 

12. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony 
z zajęć wychowania fizycznego. 

13. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki 
podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony 
w tej opinii. Rodzice składają do dyrektora wniosek o zwolnieniu ucznia z zajęć 
z załączeniem opinii lekarza. 

14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się wyraz „zwolniony”. 

15. W przypadku, kiedy zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego obejmuje I okres 
semestru (nieobecność na zajęciach nie przekracza połowy czasu 
przeznaczonego na te zajęcia) i istnieją podstawy do ustalenia oceny 
klasyfikacyjnej, uczeń podlega klasyfikacji. 



16. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, są ocenami opisowymi. 

17. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 
opinii PPP uprawnionej do jej wydania, zaświadczenia lekarskiego, zwalnia 
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z autyzmem oraz 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego języka obcego. 
Zwolnienie może dotyczyć części lub całości okresu kształcenia. 

 

§ 3 

Zasady oceniania postępów edukacyjnych w klasach I – III 

1. Nauczyciele klas I-III mają obowiązek sporządzania opisowej śródrocznej 
i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Realizując program 
zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej wykluczają niepowodzenia dydaktyczne 
oraz ograniczają zjawisko drugoroczności. Konsekwentnie realizują założenie, że 
każde dziecko rozwija się na miarę swoich możliwości i w odpowiednim dla 
siebie tempie. Ocena ma charakter opisowy i dotyczy nie tylko postępów 
w nauce, ale ogólnego poziomu rozwoju konkretnego dziecka.  
 

2. Przyjmuje się trzy rodzaje oceniania każdego dziecka: 
1) ocenianie bieżące, podczas każdego zajęcia 

W ocenie bieżącej uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie 
wykonał, co osiągnął, w czym jest dobry oraz wskazówki - co poprawić, 
natomiast nauczyciel otrzymuje informacje o trafności i efektywności 
stosowanych metod, środków i organizacji zajęć, a w razie miernych wyników 
- sygnał, że należy je modyfikować, zmieniać oraz jak powinien dalej się 
uczyć.  

Dziecko otrzymuje ocenę w trakcie wykonywania zadania, bądź tuż po jego 
wykonaniu. Eksponuje się w niej osiągnięcia indywidualne dziecka 
w porównaniu do stanu poprzedniego, ale nie porównuje z osiągnięciami 
innych dzieci. 

Ocena może być słowna, bądź opisowa lub symboliczna. 

2) ocenianie śródroczne, na półrocze 
Ocenianie śródroczne ma bardziej ogólny charakter i pełniej informuje 
o aktywności dziecka, o postępach w nabywaniu kompetencji, o specjalnych 
uzdolnieniach, o specjalnych trudnościach, o stanach wewnętrznych przeżyć 
dziecka i sposobach ich ujawniania. 

Ocena śródroczna nie wiedzie do postępów całej klasy, lecz ujmuje postępy 
i rozwój konkretnego ucznia. Ocena śródroczna winna mieć charakter 
diagnostyczno - informacyjny i jest przydatna nauczycielowi i rodzicom, by 



mogli wspomagać dziecko w jego rozwoju, z drugiej strony powinna być 
motywująco-afirmacyjna, zachęcająca dziecko do samorozwoju. 

Przyjmuje się, że śródroczna ocena ucznia będzie przekazywana rodzicom 
(prawnym opiekunom) w formie pisemnej na zebraniu klasowym po 
przeprowadzonej klasyfikacji.  

3) ocenianie roczne, na koniec kolejnych lat edukacji. 
Roczna ocena opisowa podkreśla zmiany zachodzące w rozwoju dziecka, 
wynikające ze stosowania wskazówek zawartych w ocenie okresowej. Winna 
mieć charakter diagnostyczno-informacyjny tak, by rodzic po przeczytaniu tej 
oceny mógł jak najlepiej wspomagać dziecko w dalszym rozwoju.  

3. Przyjmuje się następujący sposób notowania spostrzeżeń w dziennikach 
lekcyjnych: 

 
6 – znakomicie: 

Uczeń biegle korzysta ze zdobytych wiadomości i umiejętności w różnych 
sytuacjach. Doskonale posługuje się nią w praktyce. Potrafi samodzielnie 
zaplanować i zorganizować sobie pracę. Wypowiedzi ustne i pisemne 
charakteryzują się poprawnym i bogatym słownictwem. Uczeń jest bardzo 
aktywny i zaangażowany. Samodzielnie formułuje pytania i rozwiązuje 
problemy. 

 

5 - bardzo dobrze: 

Uczeń posiada pełen zakres wiedzy określonej programem nauczania 
i samodzielnie potrafi się nią posługiwać w podejmowanych zadaniach 
dydaktycznych. Rozwiązuje problemy, planuje i organizuje swój warsztat 
pracy. Jest aktywy i zaangażowany, chętnie podejmuje dodatkowe zadania. 

4 – dobrze: 

Uczeń w podstawowym stopniu opanował zakres materiału objęty 
programem nauczania i posiada umiejętności zastosowania go w praktyce. 
Rozwiązuje zadania problemowe przy pomocy nauczyciela, nie zawsze jest 
samodzielny i aktywny na lekcjach. 

3 - dostatecznie: 

Uczeń w podstawowym stopniu opanował zakres materiału objęty 
programem nauczania i nie posiada umiejętności zastosowania go w praktyce. 
Przy pomocy nauczyciela rozwiązuje proste zadania problemowe. Jest mało 
aktywny na lekcjach. 

2– dopuszczająco: 



Uczeń w stopniu minimalnym opanował zakres wiedzy objęty programem 
nauczania, nie posiada umiejętności samodzielnego jej zastosowania. 

Wykazuje chęć do współpracy i odpowiednio umotywowany jest w stanie 
z pomocą nauczyciela wykonać proste zadania dydaktyczne. 

1- niedostatecznie: 

Uczeń ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy, nie rozumie 
poleceń, nie jest w stanie ich wykonać nawet przy pomocy nauczyciela. 
Wykazuje się brakiem chęci do współpracy i nauki. 

1) W zakresie edukacji polonistycznej 

a) Znakomicie otrzymuje uczeń, który: 
 
 jest rozbudzony intelektualnie; posiada wiedzę i umiejętności, które 

pozwalają mu z nich korzystać w różnych sytuacjach 
 czyta płynnie, poprawnie i wyraziście z jednoczesnym rozumieniem 

treści 
  pisze bezbłędnie, podaje reguły ortograficzne oraz przykłady 

trudności ortograficznych, które nie były opracowywane na lekcji 
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwijaniu 

problemów, proponuje własne rozwiązania 
 uzasadnia wypowiadane sądy i opinie 
 wypowiada się płynnie i poprawnie na różne tematy 
 wyraża zainteresowania czytelnicze, samodzielnie i chętnie czyta 

książki i czasopisma dziecięce 
  twórczo rozwija uzdolnienia. 

 
b) Bardzo dobrze otrzymuje uczeń, który: 

 
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania 
 czyta płynnie, poprawnie i wyraziście, z łatwością wyszukuje 

potrzebne informacje 
 dostrzega ukryty sens utworu 
 ma bogate słownictwo 
 swobodnie wypowiada się na tematy bliskie dziecku (szkoła, dom, 

grupa rówieśnicza, utwory literackie, audycje radiowe i telewizyjne, 
bajki ) 

 formułuje własne opinie 
 bezbłędnie pisze z pamięci wyrazy, zdania i krótkie teksty w zakresie 

poznanego słownictwa 
 samodzielnie i chętnie czyta lekturę i czasopisma dziecięce 

 
c) Dobrze otrzymuje uczeń, który: 

 w zasadzie opanował pełny zakres programowy 



 czyta biegle i poprawnie krótkie teksty literackie opracowane podczas 
lekcji 

 chętnie i poprawnie wypowiada się na tematy bliskie dziecku 
 rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi 
 wyróżnia postacie i zdarzenia w utworach pod kierunkiem nauczyciela 
 omawia treść obrazków pojedynczych i cyklu obrazków, dostrzega 

powiązania przyczynowo- skutkowe między wydarzeniami 
 popełnia błędy w pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi 
 układa zdania z rozsypanki wyrazowej 

 
d) Dostatecznie otrzymuje uczeń, który: 

 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym 
osiąganie postępów w dalszym uczeniu 

 mało samodzielny, większość poleceń wykonuje pod kierunkiem 
nauczyciela 

 czyta poprawnie, ale powoli 
 układa krótkie zdania z rozsypanki wyrazowej 
 wypowiedzi są na ogół jednozdaniowe 
 uczestniczy w dyskusji 
 poprawnie układa proste zdania z wykorzystaniem podstawowego 

słownictwa 
 popełnia błędy w pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi 

w zakresie wyrazów opracowanych na lekcji 
 podstawowe części mowy rozpoznaje z pomocą nauczyciela 

 
e) Dopuszczająco otrzymuje uczeń, który: 

 ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale 
realizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności 
niezbędne w dalszym kształceniu 

 rozumie proste zagadnienia w sposób jednoznaczny 
 potrafi współpracować w grupie 
 czyta słabo, powoli, sylabizuje 
 wypowiada się najczęściej pojedynczymi wyrazami lub prostymi 

zdaniami nie zawsze poprawnymi pod względem logicznym 
 nie potrafi stosować poznanych i opracowywanych w czasie lekcji 

zasad ortograficznych 
 często nie odrabia prac domowych. 

 
f) Niedostatecznie otrzymuje uczeń, który: 

 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 

 jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program 
 nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet 

przy pomocy nauczyciela 
 ciągle nie przygotowuje się do lekcji 
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu 



 nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów 
 nie wykazuje żadnych postępów w nauce. 

 
2) W zakresie edukacji społeczno – przyrodniczej 

a) Znakomicie otrzymuje uczeń, który: 
 

 spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą 
 potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin życia 
 twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania 
 wykorzystuje zdobyte wiadomości w rozwiązywaniu problemów 

praktycznych 
 wie, gdzie znajdują się miejsca pamięci narodowej w jego najbliższej 

okolicy 
 z własnej inicjatywy przeprowadza hodowle i doświadczenia. 

 
b) Bardzo dobrze otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 
nauczania 

 formułuje własne opinie i sądy 
 wyraża własny stosunek do wypowiedzi innych 
 podejmuje rolę lidera grupy 
 samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy 

w sytuacjach trudnych i nietypowych 
 określa zjawiska towarzyszące poszczególnym porom roku 
 wykazuje umiejętności stosowania w praktyce poszczególnych 

znaków drogowych oraz zasad przechodzenia przez jezdnię. 
 

c) Dobrze otrzymuje uczeń, który: 

 w zasadzie opanował materiał programowy 
 rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi 
 potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider, jak i partner, 

wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji 
 zna swój adres zamieszkania 
 zna niektóre znaki drogowe 
 przestrzega zasad poruszania się po drogach i przechodzenia przez 

jezdnię 
 umie się odpowiednio ubrać w zależności od pory roku 
 wie co powinien jeść, aby być zdrowym 
 wie jak bezpiecznie wypoczywać w lesie, nad wodą, w górach, 

w mieście , na wsi 
 rozumie konieczność ochrony przyrody. 

 
d) Dostatecznie otrzymuje uczeń, który: 



 ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale 
realizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności 
niezbędne w dalszym życiu 

 uczestniczy w dyskusji 
 potrafi wypowiedzieć się na dany temat 
 nie zawsze odrabia pracę domową 
 zna pojęcia: miejscowość, miasto, wieś, dzielnica 
 zna nazwy pór roku 
 zna przydatność znaczków odblaskowych i jest w nie wyposażony 
 zna niektóre ptaki i ssaki hodowane w Polsce. 

 
e)  Dopuszczająco otrzymuje uczeń, który: 

 ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale 
zrealizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę 
i umiejętności niezbędne w dalszym życiu 

 rozwiązuje proste zadania praktyczne przy pomocy nauczyciela 
 często nie odrabia prac domowych 
 rozumie proste zagadnienia w sposób jednoznaczny 
 potrafi słuchać dyskusji. 

 
f)  Niedostatecznie otrzymuje uczeń, który: 

 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 

 nie potrafi i nie rozumie zadań o elementarnym stopniu trudności 
nawet przy pomocy nauczyciela 

 ciągle nie przygotowuje się do lekcji 
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu 
 nie wykazuje żadnych postępów w nauce. 
 

3) W zakresie edukacji matematycznej 

a)  Znakomicie otrzymuje uczeń, który: 
 

 jest rozbudzony intelektualnie; posiada wiedzę i umiejętności, które 
pozwalają mu z nich korzystać w różnych sytuacjach 

 twórczo i samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia 
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych 
 na sprawdzianach rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności 

aniżeli na ocenę bardzo dobrą. 
 

b)  Bardzo dobrze otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 
nauczania 

 sprawnie i biegle posługuje się czterema działaniami matematycznymi 
 rozumie i stosuje własności czterech działań matematycznych 



 sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe z użyciem jednego lub dwóch 
działań 

 poprawnie układa zadania tekstowe 
 potrafi rozwiązać zadanie przedstawione na grafie, osi, drzewku 
 rozumie praktycznie dziesiątkowy system pozycyjny 
 układa zadania do podanej sytuacji, rysunku i formuły matematycznej. 

 
c)  Dobrze otrzymuje uczeń, który: 

 w zasadzie opanował materiał programowy 
 rozwiązuje proste jednodziałaniowe zadania tekstowe 
 układa proste zadania tekstowe do ilustracji lub działania 
 rozumie pojęcie "działania wzajemnie odwrotne '' i stosuje je 

w praktyce 
 wykonuje obliczenia dotyczące mierzenia, ważenia, płacenia, zegara 

i kalendarza 
 potrafi współpracować w grupie, objaśnia wyniki pracy, logicznie je 

uporządkowuje. 
 
d)  Dostatecznie otrzymuje uczeń, który 

 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym 
osiąganie postępów w dalszym uczeniu się 

 wykonuje poznane działania matematyczne, popełnia błędy 
w obliczeniach 

 nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości 
 z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe 
 nie zawsze odrabia pracę domową. 

e)  Dopuszczająco otrzymuje uczeń, który: 

 ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale 
zrealizował wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności 
niezbędne w dalszym życiu 

 ma trudności w działaniach matematycznych, posługuje się 
w większości konkretami, często popełnia błędy w obliczeniach 

 nie rozwiązuje samodzielnie zadań tekstowych. 
 

f)  Niedostatecznie otrzymuje uczeń, który: 

 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 

 nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet 
przy pomocy nauczyciela 

 nie liczy samodzielnie nawet przy pomocy liczmanów 
 nie potrafi rozwiązywać prostych zadań tekstowych 
 ciągle nie przygotowuje się do lekcji 
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu. 

 
4) W zakresie edukacji artystyczno – technicznej 



a) Znakomicie otrzymuje uczeń, który: 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 
 osiąga sukcesy w szkolnych konkursach 
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 

w praktyce 
 samodzielnie wykonuje prace, stosując ciekawe i nietypowe 

rozwiązania 
 chętnie podejmuje wszelką działalność techniczną, plastyczną 

i muzyczną, 
 rozpoznaje różne materiały 
 aktywnie współdziała w grupie. 

 
b) Bardzo dobrze otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 
nauczania 

 samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy 
 potrafi oszczędnie gospodarować materiałem 
 wykonywane prace są wyróżniane ze względu na estetykę 

i pomysłowość wykonania 
 wyraża ruchem muzykę, zauważa cechy utworów muzycznych 
 chętnie śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie 
 potrafi określić dziedziny sztuk plastycznych 
 uwzględnia kształt, wielkość, proporcje,, barwę, położenie, fakturę. 

 
 

c) Dobrze otrzymuje uczeń, który: 

 chętnie podejmuje działalność plastyczną, techniczną i muzyczną 
 stosuje poznaną technologię wykonania prac, wykonuje prace według 

wzoru 
 wykonuje i projektuje płaskie formy użytkowe 
 rozpoznaje materiały z których wykonuje prace 
 poprawnie śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie 
 wyraża ruchem muzykę 
 uwzględnia kształt, wielkość, proporcje, barwę. 

 
d) Dostatecznie otrzymuje uczeń, który: 

 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym 
osiąganie postępów w dalszym uczeniu się 

 potrafi współpracować w grupie 
 wymaga zachęty i dokładnego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy 
 nie potrafi rozplanować pracy 
 uwzględnia kształt, barwę, wielkość 
 rozpoznaje niektóre materiały 
 śpiewa piosenki jednogłosowe 
 potrafi określić nastrój w prostym wysłuchanym utworze. 



 
e) Dopuszczająco otrzymuje uczeń, który: 

 opanował treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie 
postępów dalszym uczeniu się 

 potrafi współpracować w grupie 
 nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości 
 prace są mało estetyczne i pomysłowe 
 ma kłopoty z samodzielnym wykonaniem prac 
 często powiela pomysły kolegów 
 nie przynosi potrzebnych materiałów 
 ma problemy z samodzielnym zaśpiewaniem piosenki. 

 
f) Niedostatecznie otrzymuje uczeń, który: 

 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 

 ciągle nie przygotowuje się do lekcji 
 ma lekceważący stosunek do przedmiotów 
 nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów 
 nie kończy rozpoczętej pracy, nie podejmuje próby śpiewania 
 nie wykazuje żadnych postępów w nauce. 

 
5) W zakresie edukacji fizyczno-ruchowej 

a) Znakomicie otrzymuje uczeń, który: 

 spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą 
 jest sprawny fizyczne, interesuje się sportem 
 samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i doskonali swoją sprawność 
 na zajęciach przejawia aktywność, zaangażowanie i wytrzymałość. 

 
b) Bardzo dobrze otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 
nauczania 

 jest sprawny fizycznie 
 starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia 
 wykazuje się właściwą postawą społeczną i zaangażowaniem na 

lekcjach 
 zna i stosuje przepisy gier i zabaw ruchowych. 

 
c) Dobrze otrzymuje uczeń, który: 

 w zasadzie opanował materiał programowy 
 ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie 

z małymi błędami technicznymi 
 zna zasady gier sportowych 
 potrafi bawić się w grupie i grać w zespole 



 nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym 
usprawnianiem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie. 

 
d) Dostatecznie otrzymuje uczeń, który: 

 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym 
osiąganie postępów w dalszym uczeniu się 

 dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną. 
 

e) Dopuszczająco otrzymuje uczeń, który: 

 ćwiczenia wykonuje niepewnie, zdarzają się większe błędy techniczne 
 stale oczekuje pomocy ze strony nauczyciela 
 ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych 
 wykazuje małe postępy w usprawnianiu własnego ciała 
 często jest nieprzygotowany do zajęć 
 rozumie proste zadania wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny. 

 
f) Niedostatecznie otrzymuje uczeń, który: 

 posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach 
 jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program 
 ciągle jest nieprzygotowany do zajęć 
 ma lekceważący stosunek do przedmiotu 
 nie chce korzystać z pomocy nauczyciela. 

 
 

6) W zakresie edukacji komputerowej 
 

a) Znakomicie otrzymuje uczeń, który: 
 

 umie doskonale obsługiwać komputer 
 posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając 

swoje zainteresowania, korzysta doskonale z  programów 
 wyszukuje informacje i z nich korzysta 
 dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po 

stronach w określonym przez nauczyciela zakresie 
 odtwarza  animacje i prezentacje multimedialne. 

 
b) Bardzo dobrze otrzymuje uczeń, który: 
 

 sprawnie i samodzielnie obsługuje komputer 
 biegle obsługuje edytor grafiki i tekstu 
 samodzielnie wykonuje ćwiczenia 
 przegląda pod kierunkiem nauczyciela strony internetowe i wyszukuje 

potrzebne informacje. 
 
c) Dobrze otrzymuje uczeń, który: 
 



 prawidłowo i zazwyczaj samodzielnie obsługuje komputer 
 sprawnie posługuje się edytorem grafiki i tekstu 
 wykonuje ćwiczenia pod kierunkiem nauczyciela. 

 
d) Dostatecznie otrzymuje uczeń, który: 
 

 obsługuje komputer pod kierunkiem nauczyciela 
 posługuje się edytorem grafiki i tekstu, ale wymaga wsparcia 

nauczyciela 
 wykonuje ćwiczenia pod kierunkiem i przy wsparciu nauczyciela. 

 
e) Dopuszczająco otrzymuje uczeń, który: 
 

 wie, jak należy włączyć i wyłączyć komputer, posługuje się myszą 
i klawiaturą 

 tworzy proste  rysunki 
 wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry, wyrazy i zdania 
 wykonuje niektóre ćwiczenia. 

 
f) Niedostatecznie otrzymuje uczeń, który: 
 

 nie potrafi włączyć i wyłączyć komputera, 
 nie pracuje w programach graficznych i tekstowych, nawet z pomocą 

nauczyciela  
 nie wykonuje zadanych ćwiczeń 
 nie potrafi wyszukać potrzebnych informacji w Internecie 
 ma lekceważący stosunek do zajęć komputerowych. 

7) W zakresie języka obcego 

a) Znakomicie otrzymuje uczeń, który: 

 zawsze jest przygotowany do lekcji, zawsze odrabia zadania domowe, 
 wykazuje bardzo dużą aktywność na zajęciach, 
 bierze udział w grach i zabawach językowych, 
 uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela, 
 rozumie polecenia nauczyciela, wykonuje je, 
 wypowiada się zdaniami, tworzy samodzielne wypowiedzi, 
 z łatwością zadaje pytania i odpowiada na nie 
 potrafi wykonać dialog z nauczycielem 
 posiada bogaty zasób słownictwa, wykraczający poza zakres materiału, 
 stosuje go, 
 potrafi przeczytać tekst omawiany na lekcji, 
 posiada zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, 
 prowadzi go czysto i systematycznie (dozwolone są trzy braki na 

semestr) 
 bezbłędnie wykonuje zadania pisemne, 
 potrafi poprawnie zapisać poznane zwroty i wyrażenia rozróżniając 

zapis graficzny od fonetycznego. 
 



b) Bardzo dobrze otrzymuje uczeń, który: 

 zawsze jest przygotowany do lekcji, zawsze odrabia zadania domowe, 
 wykazuje dużą aktywność na zajęciach (pięć plusów to ocena bardzo 

dobra), 
 bierze udział w grach i zabawach językowych, 
 potrafi wysłuchać i wskazać właściwy obrazek, przedmiot, itp. 
 powtarza słowa, zwroty, krótkie zdania, 
 umie zadać pytanie i odpowiedzieć na postawione pytania z zakresu 
 materiału, 
 reaguje na proste polecenia, wykonuje polecenia, 
 potrafi odegrać krótką scenkę, 
 posiada zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, prowadzi go czysto i 

systematycznie (dozwolone są trzy braki na semestr), 
 potrafi wysłuchać i zaznaczyć właściwy obrazek, 
 przedmiot, cyfrę, kolor, itp., 
 potrafi połączyć rysunek ze słowem, zdaniem, 
 podpisuje obrazki pojedynczymi słowami, na zasadzie odwzorowania,  
 potrafi wyszukać odpowiedni wyraz z zeszytu do podpisania obrazka, 
 rozróżnia zapis graficzny od fonetycznego, 
 układa z rozsypanki wyrazowej słowo wcześniej poznane. 

 
 

c) Dobrze otrzymuje uczeń, który: 

 wykazuje aktywność na lekcji, 
 bierze udział w grach i zabawach językowych, 
 potrafi wysłuchać i wskazać właściwy obrazek i inne, 
 powtarza w większości przypadku słowa, zdania, 
 umie odpowiedzieć na większość postawionych pytań z zakresu 

materiału, 
 reaguje na proste polecenia, wykonuje polecenia, 
 na ogół potrafi odegrać krótką scenkę, 
 posiada i prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, 
 na ogół potrafi wysłuchać i zaznaczyć właściwy obrazek, kolor itp., 
 potrafi w większości przypadku połączyć rysunek ze słowem, zdaniem, 
 układa zazwyczaj z rozsypanki wyrazowej słowo wcześniej poznane. 

 
d) Dostatecznie otrzymuje uczeń, który: 

 sporadycznie wykazuje aktywność na lekcji,  
 posiada i prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, 
 bierze zazwyczaj udział w grach i zabawach językowych, 
 potrafi wysłuchać i niekiedy wskazać właściwy rysunek, przedmiot itp., 
 czasami powtarza słowa, krótkie zdania, zwroty, 
 umie odpowiedzieć krótko na postawione pytania przy pomocy 

nauczyciela, 
 reaguje na proste polecenia z pomocą kolegów, 



 potrafi zazwyczaj wysłuchać i zaznaczyć prawidłową odpowiedź, 
 potrafi zazwyczaj połączyć rysunek ze słowem. 

 
e) Dopuszczająco otrzymuje uczeń, który: 

 potrafi przeczytać, powtórzyć podstawowe słowa, 
 nie wykazuje aktywności na lekcji, 
 bierze udział w grach i zabawach językowych ( przy podpowiedzi 

nauczyciela) 
 czasami potrafi powtórzyć wyraz, po kilkakrotnym wcześniejszym 
 powtórzeniu przez ucznia lub nauczyciela 
 posiada i prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, 
 potrafi przepisać wyraz, krótkie zdanie z tablicy lub podręcznika. 

 
f) Niedostatecznie otrzymuje uczeń, który: 

 nie potrafi przeczytać, powtórzyć podstawowych słów, 
 wykazuje brak zainteresowania zajęciami, mimo starań i pomocy ze 
 strony nauczyciela 
 nie wykazuje żadnej aktywności na lekcji, 
 nie bierze udziału w grach i zabawach językowych 
 nie posiada i nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, 
 nie potrafi przepisać wyrazu, krótkiego zdania z tablicy lub 

podręcznika. 
 

 
 
 

§ 4 

Kryteria ocen z zajęć edukacyjnych w klasach IV - VI 

Ustala się następujące kryteria ocen: 

1. STOPIEŃ CELUJĄCY – otrzymuje uczeń, który: 

1) przejawia postawę twórczą, poszukuje dodatkowych informacji, odpowiedzialnie 
rozwija własne uzdolnienia w zakresie przedmiotu;  

2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej dziedziny 
edukacyjnej, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także problemy i zadania 
wykraczające poza program danej dziedziny edukacyjnej; 

3) bierze udział i osiąga sukcesy w olimpiadach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 
zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim 
(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 
 

2. STOPIEŃ BARDZO DOBRY – otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danej 
dziedziny; 



2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 
teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną 
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 

3. STOPIEŃ DOBRY – otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej dziedziny 
edukacyjnej, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

2) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 
typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 
 

4. STOPIEŃ DOSTATECZNY – otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej dziedziny 
edukacji na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego; 

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 
trudności. 
 

5. STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY – otrzymuje uczeń, który: 

 ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego danej dziedziny edukacyjnej w ciągu dalszej nauki; 

 rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 
trudności przy pomocy nauczyciela. 
 

6. STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY – otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej braki w wiadomościach 
i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tej dziedziny 
edukacyjnej; 

2) nie jest w stanie rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielkim (elementarnym) 
stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela. 

 
 

 

§ 5 

Kryteria oceny zachowania uczniów klas I - III. 

1. Zgodnie bawi się z rówieśnikami. 
2. Chętnie udziela pomocy innym. 
3. Z własnej inicjatywy wykonuje prace na rzecz innych. 
4. Dotrzymuje umów i zobowiązań. (rodzic/prawny opiekun ucznia odpowiada 

materialnie za uszkodzenie przez dziecko mienia szkolnego lub mienia innych 
osób). 



5. Współpracuje w grupie. 
6. Panuje nad własnymi emocjami. 
7. Dokonuje trafnej samooceny i oceny innych. 
8. Przestrzega zasad kultury życia codziennego. 
9. Jest aktywny w czasie zajęć. 

10. Pracuje samodzielnie. 
11. Jest punktualny. 
12. Odrabia prace domowe, jest przygotowany do zajęć. 
13. Doprowadza prace do końca. 

 

Charakterystyczne zachowania ucznia określa się wyrazami: zawsze, zazwyczaj, czasami, 
rzadko. 

§ 6 

Ocena zachowania 

 Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 
podstawowe obszary:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  
3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń 
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

3. W klasach I-III obowiązuje roczna ocena opisowa z zachowania. 
4. W klasach IV-VI zachowanie ocenia się śródrocznie i rocznie według  skali: 

wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne. 
5. Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny zachowania: 

 

Wzorową -     otrzymuje uczeń, który:  
a. może być stawiany za wzór do naśladowania,  
b. osiąga najwyższe (na miarę swoich możliwości intelektualnych 
wyniki w nauce, 
c. prezentuje wysoką kulturę osobistą, 
d. mobilizuje się do działania na rzecz klasy i szkoły, 
e. jest otwarty i wrażliwy na problemy innych, służy pomocą,  
f. pracuje nad doskonaleniem samego siebie 

 

Bardzo dobrą- otrzymuje uczeń, który 
a. osiąga wysokie wyniki w nauce, 
b. prezentuje odpowiednią kulturę osobistą,   



c. pracuje nad doskonaleniem siebie. 
 

Dobrą- otrzymuje uczeń, który 
a. ma właściwy stosunek do nauki, 
b. sumiennie i należycie przygotowuje się do lekcji,  
c. nosi potrzebne przybory, 
d. odrabia zadania domowe, 
e. ma właściwy stosunek do nauczycieli, personelu pomocniczego, 

kolegów. 
f. jest niekonfliktowy, kulturalny, uczynny, grzeczny w stosunku do 

innych, 
g. nie używa wulgarnego słownictwa, 
h. dba o wystrój klasy i szkoły, 
i. dba o schludny, czysty i estetyczny wygląd, 
j. przychodzi w stroju odświętnym na ważne uroczystości szkolne oraz 

wtedy, gdy reprezentuje szkołę,  
k. bez wyraźnego powodu nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne, nie 

opuszcza ich bez podania wyraźnej przyczyny,  
l. sumiennie wypełnia przydzielone obowiązki, 
m. nie utrudnia prowadzenia lekcji, choć nie uczestniczy w niej 

aktywnie. 
 

Poprawną ocenę otrzymuje uczeń, który: 
a. sporadycznie jest niepunktualny i niesystematycznie uczęszcza na 

zajęcia, 
b. nie wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, 
c. zdarza mu się nieodpowiednio zachowywać na zajęciach szkolnych 

(lekcjach, wycieczkach szkolnych) oraz w stosunku do kolegów, 
d. nie zawsze przestrzega ustaleń dyrekcji, nauczycieli, samorządu 

szkolnego i klasowego oraz statutu szkoły, 
e. bywa niekoleżeński, nie chce przyznać się do swoich błędów, swoją 

winą obarcza innych, 
f. skarży, wykorzystuje słabszych, 
g. nie zawsze troszczy się o estetykę swojego wyglądu, 
h. często jest nieprzygotowany do zajęć, 
i. zdarza się, że nie szanuje mienia cudzego i niszczy sprzęt szkolny,  
j. nie dba o estetykę klasy, szkoły i otoczenia,  
k. nie angażuje się w życie klasy i szkoły 
l. nie wypełnia powierzonych  funkcji obowiązków.  

 
Nieodpowiednią ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który:  

a. używa niecenzuralnego słownictwa, narusza godność innych, 
b. pali papierosy, używa napojów alkoholowych lub ma kontakt 

z narkotykami, swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu 
innych, 

c. świadomie i celowo niszczy mienie cudze i społeczne i nie dąży do 
jego naprawy, kradnie, 

d.  w zeszycie uwag ma wpisy świadczące o złamaniu w sposób rażący 
zasad określonych w statucie szkoły lub zasad BHP, 



e. systematycznie narusza zasady statutu, nie podejmuje prób 
poprawy swojego zachowania, opuszcza dni nauki szkolnej bez 
usprawiedliwienia, 

f. otrzymał karę nagany od dyrektora szkoły i nie poczynił żadnych 
kroków, aby ta kara uległa zapomnieniu, 

g. systematycznie nie zmieniał obuwia z braku dobrej woli. 
 

Naganną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który: 
a. narusza godność innych,  
b. zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych,  
c. popada w konflikt z prawem,  
d. opuszcza dni nauki bez usprawiedliwienia,  
e. używa wulgarnego słownictwa, 
f. zażywa środki odurzające m.in. pali papierosy, pije alkohol i używa 

narkotyków, 
g. przejawia inne zachowania sprzeczne z ogólnie przyjętymi 

normami. 

5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 
1) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 
2) Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje  rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń  
lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania  lub opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 
7.  Ocenę zachowania ustala wychowawca biorąc pod uwagę:  

1) samoocenę ucznia,  
2) opinię zespołu uczniowskiego, rozumianą jako opinię uczniów danej 

klasy, sformułowaną w toku dyskusji, 
3) opinię wszystkich nauczycieli z uzasadnieniem i udokumentowaniem 

uwag w zeszycie spostrzeżeń, 
4) ustalona ocena winna być poparta zaleceniami, jakie cechy i postawy, 

zdaniem wychowawcy powinien uczeń w sobie doskonalić i rozwijać. 
 

8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach 
oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
 

9. Obowiązuje wymóg konsekwentnego zapisywania pozytywnych i negatywnych 
opinii o każdym uczniu w trakcie roku szkolnego przez wszystkich nauczycieli. 
Postawy i cechy wykazane jako podlegające ocenie muszą być powiązane 
z okresem rozwojowym ucznia i jego możliwościami psychofizycznymi 
(uwzględniane są zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 
poradni). Nie bierze się pod uwagę opinii nauczyciela, który o danym uczniu nie 
potrafi powiedzieć nic pozytywnego. 
 
 



10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 
dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, lub 
sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia lub w przypadku uzasadnionym specyficzną 
sytuacją rodziny (np. zdarzenie losowe, które ma wpływ na funkcjonowanie 
ucznia). Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

 

§ 7 

Zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali określonej w statucie szkoły 
oraz oceny z zachowania. 

2. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 
w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania według 
skali określonej w WSO szkoły. 

3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy. Nauczyciele i wychowawcy 
przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, która 
zatwierdza łącznie wyniki klasyfikacji uczniów. 

4. Oceny klasyfikacyjne i ocena zachowania wystawione zgodnie z ustalonym WSO 
nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną. 

5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalone jako średnia 
arytmetyczna ocen cząstkowych. 

6. Klasyfikowanie śródroczne odbywa się jeden raz w ciągu roku szkolnego na dwa 
tygodnie przed zakończeniem pierwszego semestru, klasyfikowanie roczne 
odbywa się na dwa tygodnie przed zakończeniem nauki w danym roku szkolnym. 

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

8. O każdej przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej nauczyciel zobowiązany 
jest poinformować ustnie ucznia nie później niż 30 dni przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady pedagogicznej. O ocenie niedostatecznej winien powiadomić 
rodziców (opiekunów prawnych) pisemnie z potwierdzeniem otrzymanej przez 
rodziców (prawnych opiekunów) informacji. 

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wystawiane są na 7 dni przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

10. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej, z zastrzeżeniem ust.11.  

11. 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 zasięgnięciu 
opinii rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia. 

12. 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. 

13. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do 
klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny 
klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej. 

14. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.13, nie otrzymuje promocji 
i powtarza tę samą klasę. 

15. Uczeń, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 
średniej ocen, o której mowa w ust. 15, wlicza się także końcowe oceny 
klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

16. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej 
ocen, o której mowa w ust. 15, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z 
końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten 
sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby 
całkowitej w górę.  

17. Uczeń szkoły podstawowej, który został zakwalifikowany do kształcenia 
specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, 
a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich zajęć 
obowiązkowych oceny uznane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym 
systemem oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 
programów nauczania dwóch klas, może być promowany uchwałą rady 
pedagogicznej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

18. Począwszy od klasy IV uczeń szkoły, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen 
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 
stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwo 
ukończenia szkoły - z wyróżnieniem. 

19.  Uczeń klas I-III, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał wysokie wyniki w 
nauce i wzorowe zachowanie, może otrzymać nagrodę. 

20. Uczeń klas IV – VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią co 
najmniej 5,0 i ocenę wzorową z zachowania - mogą otrzymać nagrodę. 

21. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 
na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, 
na czas określony w tej opinii. 

22. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w 
tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

23. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym w ust. 20, 
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”. 

24. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do 
końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 
rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.  



25. Uczeń lub rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia co do trybu wystawienia rocznej 
oceny klasyfikacyjnej nie później niż 2 dni od zakończenia zajęć rocznych. 

26. Uczeń lub rodzic może złożyć do dyrektora szkoły wniosek w sprawie zastrzeżeń 
co do trybu wystawienia oceny, w tym również wgląd w każdą dokumentację 
dotyczącą oceniania, w tym również dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, 
poprawkowego, w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły. 

 
 
 

§ 8 

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 
w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada 
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 
2) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 
2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: z plastyki, muzyki, zajęć 
technicznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie 
ustala się oceny z zachowania. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń 
realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauczania, uczeń 
spełniający obowiązek szkolny poza szkołą oraz uczeń ubiegający się o przyjęcie 
do klasy programowo wyższej. 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami). 
 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 
zajęć edukacyjnych: plastyki, zajęć technicznych, muzyki, zajęć informatycznych 
i wychowania fizycznego, które mają przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja, w której skład 
wchodzą: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący 
komisji i  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

10. Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego uczniowi realizującemu 
obowiązek szkolny lub obowiązek szkolny poza szkołą dyrektor szkoły powołuje 
komisję w składzie: dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 
szkoły – jako przewodniczący komisji, nauczyciel albo nauczyciele 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin. 



11. Do zadań przewodniczącego komisji należy uzgodnienie z uczniem oraz jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń 
może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

12. Pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel danych zajęć edukacyjnych. Stopień 
trudności pytań powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen 
klasyfikacyjnych. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 
zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin 
2) imiona i nazwiska nauczycieli, bądź składu komisji 
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego 
4) imię i nazwisko ucznia 
5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
zdaje go w innym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły po uzgodnieniu 
z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się: „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”. 

18. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze 
obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

§ 9  

Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy 
programowo najwyższej w szkole, tj. klasy VI, uczeń, który w wyniku rocznej 
klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach 
rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych 
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcowa może 
być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z wyjątkiem klasy 
programowo najwyższej. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktycznych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły 
w składzie: 



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

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) nauczyciel prowadzące takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w 
pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji 
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 
dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 
zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) skład komisji; 
3) termin egzaminu poprawkowego; 
4) imię i nazwisko ucznia 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

§ 10 

Egzamin sprawdzający 
 

1. Termin egzaminu sprawdzającego wyznacza dyrektor szkoły. 
2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się najpóźniej do dnia klasyfikacyjnego 

posiedzenia rady pedagogicznej. 
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 
powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych -przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 
ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (okresową) ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji. 



4. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w 
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z 
uczniem i jego rodzicami. 

6. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, 
w skład komisji wchodzą: 

1) W przypadku rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych: 

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

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne. 
 

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 

szkoły -jako przewodniczący komisji, 
b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
g) przedstawiciel rady rodziców. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 
a) skład komisji 
b) termin sprawdzianu 
c) zadania (pytania) sprawdzające 
d) wynik sprawdzianu oraz ocenę. 

2) W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej 
zachowania: 
a) skład komisji 
b) termin posiedzenia komisji 
c) wynik głosowania 
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Tylko w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego, ocena 
ucznia ulega zmianie. 

 

 

 



§ 11 

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

1. W klasie szóstej szkoły podstawowej jest przeprowadzony sprawdzian, 
obejmujący wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych  
i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu 
do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach 
edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego, zgodnie  
z procedurami określonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

2. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. 
3. W szkole może odbyć się próbny sprawdzian klas VI. 

 
§ 12 

 
1. Zadania szkoły wobec uczniów z dysleksją. 

 
1) Jak najwcześniejsze dostrzeżenie u dziecka specyficznych trudności 

w uczeniu się. 
2) Skierowanie dziecka na badanie diagnostyczne przeprowadzone przez 

pedagoga i psychologa. 
3) Przydzielenie dziecka do grupy terapeutycznej. 
4) Stała współpraca nauczycieli i terapeuty z rodzicami dziecka. 
5) Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz warunków przeprowadzania 

sprawdzianów do indywidualnych potrzeb (psychofizycznych 
i edukacyjnych) ucznia. 
 

2.   Ocenianie uczniów z dysleksją. 
 

1) Przy ocenie uczniów z dysleksją należy docenić wysiłek włożony 
w wykonywanie czynności. Ocena powinna dotyczyć poprawności 
wypowiedzi ustnych i strony merytorycznej prac pisemnych. 

2) Nauczyciel powinien pominąć te kategorie, w których uczeń może osiągnąć 
obniżony wynik z powodu dysleksji. Wskazane jest zastosowanie ocen ze 
zwiększoną tolerancją w zakresie poziomu wymagań. 

3) Uczeń może czytać głośno tekst na forum klasy po jego wcześniejszym 
opanowaniu. 

4) Sprawdziany pisemne należy dzielić na mniejsze części i przeprowadzać 
etapami. 

5) Największe znaczenie dla końcowej oceny ucznia z dysleksją powinny mieć 
wypowiedzi ustne (bogactwo słownictwa, poziom logicznego myślenia, 
wnioskowanie, abstrahowanie, uogólnianie itp.). 

6) W starszych klasach samodzielne prace pisemne ucznia należy oceniać 
głównie pod względem merytorycznym, biorąc pod uwagę treść, styl 
i kompozycję poszczególnych prac, wiedzę ucznia (przekazaną w pracy) 
oraz dobór argumentów. Poprawność zapisu może stanowić niewielką część 
składową oceny całościowej. 

7) Zeszyty dziecka mającego problem z pisaniem należy sprawdzać częściej 
niż zeszyty innych dzieci. W ocenie nauczyciele powinni brać pod uwagę 
wysiłek dziecka i jego motywację do pracy. 



8) Oceny pracy pisemnej ucznia z dysortografią nie można obniżyć z powodu 
błędów ortograficznych. Nauczyciel powinien przygotować ocenę opisową, 
z której wynika, ile i jakiego rodzaju błędy popełnił uczeń, a ponadto 
zadawać uczniowi ćwiczenia (i egzekwować ich wykonanie) polegające na 
poprawianiu tych błędów. 

9) Przy ocenie prac dziecka z dyskalkulią trzeba uwzględnić sposób realizacji 
przez nie zadania, a nie tylko wynik końcowy. W sporadycznych 
przypadkach zezwolić na korzystanie z kalkulatora. 

10) Przy nauce języków obcych skoncentrować się na nauce jednego języka. 
11) Ocenie powinno podlegać wszystko, czego uczeń potrafił dokonać, mimo 

obiektywnej sytuacji wyjściowej. Nagradzać nawet za niewielkie efekty. 
 

 
§ 13 

 
Uwagi końcowe 

1. Uwzględniając trudności edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, które 
uniemożliwiają lub utrudniają kontynuowanie nauki w klasie programowo 
wyższej (następnym okresie), szkoła w miarę możliwości stwarza szansę 
uzupełnienia braków poprzez: 

1) zindywidualizowane wymagania, 
2) zajęcia wyrównawcze 
3) pomoc innego typu (zorganizowanie pomocy koleżeńskiej oraz wskazanie 

rodzicom metod pracy z dzieckiem w zakresie zaistniałych trudności). 
 

2. Uczeń, który osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce i ma szczególne zdolności 
może poszerzać swoją wiedzę poprzez: 

1) poszerzony program zajęć edukacyjnych 
2) udział w kołach zainteresowań, zindywidualizowany tok nauki. 
 

3. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w WSO. 
 
 
 
 


