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Czarnków, 11 lutego 2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnkowie
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
dla klas 4-8, edukacji wczesnoszkolnej.
Opracowano na podstawie :
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,
z póź. zm. )
2. Uchwały nr XXXIX / 231 / 2017 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie.
3. Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w
szkołach publicznych ( Dz. U. z 2015 poz. 843 )
4. Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z
2017 poz. 1534 )
5. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2019 poz. 373 ).
§ 1.
Zasady ogólne
1. Ocenianie wewnątrzszkolne zakłada, że:
1) każdy uczeń jest w stanie rozwijać się i czynić postępy w trakcie nauki;
2) notowanie postępów i osiągnięć jest potrzebne dla wielu różnych celów i wielu
różnych podmiotów procesu edukacyjnego;
3) dla różnych celów informacja powinna być dostarczana z różnych źródeł, różnymi
sposobami i gromadzona w różny sposób.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne w szczególności:
1) wskazuje, co jest najważniejsze dla uczniów w uczeniu się;
2) wspomaga proces uczenia się i nauczania;
3) stwarza uczniowi różnorodne sytuacje, w których ma on możliwość
zademonstrowania swej wiedzy i umiejętności;
4) jest dostępne dla zainteresowanych w zakresie wszystkich aspektów i faz;
5) jest poddawane procesowi badania i weryfikowania.
3. Każdy nauczyciel odpowiedzialny jest za przedmiotowe zasady oceniania.
4. Przedmiotowe zasady oceniania opracowane przez poszczególnych nauczycieli nie
mogą stać w sprzeczności z dokumentami, na podstawie których opracowano WZO.
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5. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w
stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
7. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w
statucie szkoły.
8. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
9. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o
tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w
nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
10. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych w oparciu o przepisy szczególne;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
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6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach
ucznia.
11. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
12. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
13. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
14. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
15. Dopuszcza się punktowy system oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz
ustalanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej w oparciu o średnią ważoną.
§2
Jawność oceny
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:
a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w
trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w
dzienniku lekcyjnym,
b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest
podpisana lista obecności,
c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach
edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio –
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na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w
podpunktach a) i b).
2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie
oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:
1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w
trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w
dzienniku lekcyjnym,
2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest
podpisana lista obecności.
3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia
szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami
oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z
uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi
warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.
4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione
pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodzica nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę.
Uzasadnienie powinno zawierać informacje o posiadanej przez ucznia wiedzy,
opanowanych przez niego umiejętnościach, ale także o brakach w wiedzy i formach
ich uzupełnienia.
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu
klasyfikacyjnego organizowanego na podstawie przepisów szczególnych, egzaminu
poprawkowego, zastrzeżeń dotyczących ustalenia oceny niezgodnie z trybem jej
ustalania oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do
wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
7. Udostępnienie dokumentacji, o której mowa w ust. 6, odbywa się w siedzibie szkoły,
w obecności w szczególności nauczyciela zajęć edukacyjnych, wychowawcy klasy lub
dyrektora, w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami.

§3
Wymagania edukacyjne
1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen
sformułowane są w przedmiotowych zasadach oceniania.
2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
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3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie
tego orzeczenia;
3) 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;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, 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;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na
podstawie tej opinii.
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się lub
niepełnosprawność:
1) 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;
2) z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na podstawie opinii o
braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza.
Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo
"zwolniona";
3) z nauki drugiego języka obcego nowożytnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką
dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, na wniosek rodziców oraz na podstawie
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, do
końca danego etapu edukacyjnego; a w przypadku ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania na podstawie tego orzeczenia.
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i 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
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zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz
kultury fizycznej.
6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych
zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
§4
Ocenianie bieżące
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy
oraz jak powinien dalej się uczyć.
2. Bieżące informacje o postępach i zachowaniu dziecka przekazywane są rodzicom
poprzez zeszyt przedmiotowy, z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz
podczas spotkań wychowawcy z rodzicami zgodnie z harmonogramem zebrań, a także
w rozmowach indywidualnych.
3. Obowiązkiem rodziców jest regularna kontrola zeszytów przedmiotowych,
korzystanie z dzienniczka elektronicznego – w miarę możliwości, obecność na
zebraniach rodzicielskich oraz stawianie się na wezwanie szkoły.
4. Krótkie sprawdziany pisemne, tzw. kartkówki i odpytywanie ustne mogą się odbywać
na każdej godzinie lekcyjnej, pod warunkiem, że dotyczą około 3 ostatnich tematów i
nie muszą być zapowiadane. Nie ma limitu ilości kartkówek w danym dniu i tygodniu.
5. Sprawdziany pisemne, testy, zadania klasowe, wypracowanie klasowe oraz
odpytywanie ustne obejmujące większy materiał muszą być zapowiedziane z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a nauczyciel zobowiązany jest do
odnotowania tej zapowiedzi w dzienniku elektronicznym.
6. W ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną z form sprawdzania wiedzy, o
których mowa w ust. 5, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
7. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia i oddania kontrolnych prac w ciągu 1
tygodnia - w przypadku kartkówek, 2 tygodni – w przypadku sprawdzianów, testów,
3 tygodni – w przypadku obszerniejszych sprawdzianów z języka polskiego.
W przypadku przekroczenia tego terminu do dziennika zostaną wpisane oceny dobre,
bardzo dobre i celujące, a na wyraźne życzenie ucznia nauczyciel może wstawić ocenę
dostateczną, dopuszczającą lub niedostateczną. Termin wydłuża się o czas
nieobecności nauczyciela lub klasy.
8. Oceny z prac klasowych, testów i sprawdzianów nauczyciel zaznacza w dzienniku
elektronicznym czerwonym kolorem.
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9. Kolejny test lub sprawdzian może się odbyć dopiero po omówieniu wyników
poprzedniej formy sprawdzania osiągnięć ucznia. Wyjątkiem są sprawdziany
zewnętrzne.
10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane w szkole do
końca roku szkolnego w sposób przyjęty przez danego nauczyciela. Uczniowie
otrzymują je do wglądu podczas lekcji, a ich rodzice podczas indywidualnych spotkań
z nauczycielem.
11. Jeżeli uczeń nie pisał którejś z form sprawdzania wiedzy z powodu nieobecności, to
powinien ją napisać w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły, po
uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.
12. Nieobecność ucznia na pracy kontrolnej, nawet nieusprawiedliwiona, nie może być
karana oceną niedostateczną.
13. Oceny niedostateczne z testów, sprawdzianów uczeń ma prawo poprawić w terminie i
formie ustalonej wspólnie z nauczycielem przedmiotu. Ocenę uzyskaną podczas
poprawy nauczyciel wpisuje uczniowi do dziennika zgodnie z zapisem w
przedmiotowych zasadach oceniania.
14. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
1) sprawdziany, testy, zadania klasowe, prace klasowe, wykonywane na jednej lub
dwóch godzinach lekcyjnych, obejmujące treść całego działu (lub dużą część
działu);
2) kartkówki z około trzech ostatnich tematów;
3) prace domowe;
4) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;
5) wypowiedzi ustne;
6) prace wykonywane w zespole;
7) testy sprawnościowe;
8) prace plastyczne i techniczne.
15. W przypadku prac pisemnych:
1) ocenie podlega:
a) zrozumienie tematu,
b) znajomość opisywanych zagadnień,
c) sposób prezentacji,
d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna;
2) ich ilość w semestrze, którą ustala i podaje każdy z nauczycieli, jest zależna od
specyfiki przedmiotu.
16. W przypadku wypowiedzi ustnych:
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1) ocenia się udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójną odpowiedź na
pytanie nauczyciela;
2) w szczególności ocenie podlega:
a) znajomość zagadnienia,
b) samodzielność wypowiedzi,
c) kultura języka,
d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.
17. Ocenę za prace wykonywane w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny
uczeń. Ocenie podlegają :
1) planowanie i organizacja pracy grupowej;
2) efektywne współdziałanie;
3) wywiązywanie się z powierzonych ról;
4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
18. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim
będzie musiał sprostać.
19. Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji, na zasadach ustalonych z nauczycielem
danych zajęć edukacyjnych, nieprzygotowanie do lekcji. Ilość nieprzygotowań do
zajęć lekcyjnych (braków pracy domowej) w ciągu semestru bez konsekwencji
otrzymania oceny niedostatecznej regulują przedmiotowe zasady oceniania.
20. Na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu, po powrocie ucznia do szkoły po
usprawiedliwionej nieobecności, trwającej co najmniej pięć kolejnych dni roboczych,
nauczyciel nie wymaga od ucznia przygotowania do lekcji.
21. W przypadku ucznia znajdującego się tymczasowo w trudnej sytuacji losowej (w
szczególności wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od ucznia)
zasady oceniania bieżącego ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z uczniem i
wychowawcą klasy, w oparciu o zasadę życzliwości i wsparcia ucznia.
§5
1. Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6 – cel.;
2) stopień bardzo dobry – 5 – bdb.;
3) stopień dobry – 4 – db.;
4) stopień dostateczny – 3 – dst.;
5) stopień dopuszczający – 2 – dop.;
6) stopień niedostateczny – 1 – ndst.
2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się wraz z oceną wyrażoną stopniami, o których
mowa w ust. 1 stosowanie znaków „+” i „-”.
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3. Oceny bieżące mogą być ocenami opisowymi, spełniającymi funkcję diagnostycznoinformacyjną.
4. Ocena ucznia może być ponadto wyrażona ustną lub pisemną informacją zwrotną
(pochwałą lub naganą) oraz znakiem „+ ” lub „–”.
5. Oceny bieżące ustalone w stopniach i w formie znaków „+ ” lub „–” odnotowuje się w
dzienniku w formie odpowiednio cyfry, skrótu lub znaku, o którym mowa.
6. Przy niektórych formach sprawdzania wiedzy uczniów stosowane są punkty, które
następnie przeliczane są na stopnie.
7. Skalę punktową stosuje się przy ocenie sprawdzianów, kartkówek, testów
zewnętrznych, egzaminów próbnych.
Od 0% do mniej niż 30%

- niedostateczny

Od 30% do mniej niż 50% - dopuszczający
Od 50% do mniej niż 70% - dostateczny
Od 70% do mniej niż 90% - dobry
Od 90% do mniej niż 100% - bardzo dobry
100% - celujący
§6
Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku
szkolnego, przed rozpoczęciem ferii zimowych, nie później jednak niż do końca
stycznia. Dyrektor szkoły corocznie, nie później niż do 15 września podaje do
wiadomości termin klasyfikacji śródrocznej.
2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych
ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Na klasyfikację końcową, której dokonuje się w klasie programowo najwyższej,
składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo
najwyższej oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
się w klasach programowo niższych oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo
najwyższej.
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4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
5. W szkole śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel
prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela
zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.
6. W szkole śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel
prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest
dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.
7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niesprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
8. Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się na tydzień przed śródrocznym
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, ustalonym nie później niż na
ostatni dzień stycznia, a roczne i końcowe nie później niż na tydzień przed
zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
9. Na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady
pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz
wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego
śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Oceny
przewidywane wpisywane są do dziennika elektronicznego.
10. Informacja, o której mowa w ust. 9, jest przekazywana uczniom w formie ustnej,
a rodzicom w formie pisemnej podczas zebrań z rodzicami, konsultacji
indywidualnych. W razie nieobecności rodzica na zebraniu/ konsultacji indywidualnej
- za pośrednictwem dzienniczka elektronicznego lub listownie za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.
11. Oceny ustalone zgodnie z ust. 4-10 są ostateczne z zastrzeżeniem trybu
odwoławczego, o którym mowa w niniejszym dokumencie.
§7
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1. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne ustalane są według skali
określonej w przepisach odrębnych, o której mowa w §5 ust. 1, przy czym
pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których
mowa w pkt. 1-5, a negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o
którym mowa w pkt. 6.
2. Oceny klasyfikacyjne odnotowuje się w rubrykach przeznaczonych na ich wpis
w dzienniku i arkuszu ocen ucznia, a także w protokołach egzaminów poprawkowych,
klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu. Oceny
klasyfikacyjne wpisuje się do dziennika dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej.
3. 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 poprzez:
1) organizację współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu
zdiagnozowania trudności ucznia i wskazania kierunków pracy z uczniem;
2) organizację zajęć dodatkowych dla ucznia, z uwzględnieniem potrzeb
rozwojowych i zaleceń;
3) współpracę wychowawcy, pedagoga szkolnego z uczniem i jego rodzicami.
4. Uczeń, który ukończył dany rok szkolny z jedną ocena niedostateczną, po złożeniu
egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu sierpnia, od następnego roku
szkolnego, zostaje objęty w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
§8
1. W szkole obowiązują następujące kryteria klasyfikacyjnych ocen śródrocznych i
rocznych z zajęć edukacyjnych:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiada wiedzę i umiejętności obejmujące cały program nauczania w danej
klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje
także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych i innych, kwalifikujące się do finałów na szczeblu wojewódzkim
albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,
d) spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą;
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotów w danej klasie,
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b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do
rozwiązywania zadań, problemów w nowych sytuacjach,
c) spełnił wymagania na ocenę dobrą;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie
większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne,
c) spełnił wymagania na ocenę dostateczną;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował tylko podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem
nauczania przedmiotu w danej klasie,
b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności, czasem z pomocą nauczyciela,
c) pełnił wymagania na ocenę dopuszczającą;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem
nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania
przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu
trudności często z pomocą i pod kierunkiem nauczyciela;
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
przedmiotu
w
danej
klasie,
a
braki
w
wiadomościach
i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego
przedmiotu,
b) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności.

§9
Ocena zachowania
1. 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, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
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7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej
skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3. 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.
4. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub
program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala
się oceny zachowania.
§ 10
1. Przed ustaleniem śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, uczeń ma
prawo do dokonywanej zgodnie z kryteriami zachowania, samooceny, która
przedkładana jest wychowawcy klasy.
2. Samoocenę ucznia należy rozumieć nie jako obowiązek dokonywania samokrytyki
przez ucznia, lecz jako możliwość i prawo do wyrażania opinii o własnym
zachowaniu.
3. Przed ustaleniem śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia,
wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w danym oddziale i uczniów
danego oddziału.
4. Ocenę zachowania poszczególnego ucznia przez uczniów danego oddziału należy
rozumieć nie jako formalne ocenianie każdego ucznia wobec całej klasy, lecz jako
opinię formułowaną w toku otwartej, rzeczowej dyskusji – precyzującej stawiane
przez zespół wymagania i nacechowanej życzliwym stosunkiem.
5. Ocena wychowawcy klasy jest oceną podsumowującą, jawną, uwzględniając opinię
własną ucznia, opinię wyrażoną przez kolegów i opinię nauczycieli uczących w danej
klasie.
6. Informacje o zachowaniu ucznia wychowawca zbiera na podstawie:
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1) własnych obserwacji;
2) uwag pisemnych odnotowanych przez uczących w dzienniku lekcyjnym lub
zeszycie uwag;
3) informacji przekazywanych przez nauczycieli, innych pracowników szkoły
i uczniów;
4) uwag osób ze środowiska pozaszkolnego ucznia;
5) pisemnych informacji instytucji pozaszkolnych o zachowaniu ucznia.
7. Ustalając ocenę zachowania ucznia, wychowawca bierze pod uwagę udział ucznia
w projekcie edukacyjnym, jego zaangażowanie w realizację projektu i umiejętność
współpracy.
8. Wychowawca informuje o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania na zasadach i w terminie określonych w WZO.
9. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o ustalenie oceny klasyfikacyjnej
zachowania wyższej niż przewidywana na zasadach i w trybie określonych w WZO.
10. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania wpisuje się do dokumentacji
szkolnej w pełnym brzmieniu.
11. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.
12.
12. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Tryb odwoławczy określony jest
przepisami WZO.
13. Wprowadza się punktową skalę ocen zachowania przyjmując za punkt wyjściowy 100
pkt. równoważnych z oceną dobrą, które każdy uczeń otrzymuje jako kredyt na
początku każdego okresu objętego klasyfikacją, przy czym na początku drugiego
okresu klasyfikacyjnego liczba 100 punktów jest odpowiednio powiększona lub
pomniejszona w zależności od oceny uzyskanej przez ucznia w pierwszym semestrze,
według następującej skali:
ocena za I okres
klasyfikacyjny
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

punkty
dodatkowe
+30
+15
0
-10
-60
-100

wyjściowy stan punktów na początku
II okresu klasyfikacyjnego
130
115
100
90
40
0
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W tej sytuacji uczeń ma szansę świadomego wypracowania swojej oceny z
zachowania.
14. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania punktów na oceny zachowania:
ocena zachowania
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

ilość punktów uzyskanych
w okresie objętym klasyfikacją
co najmniej 180
od 150 do 179
od 100 do 149
od 50 do 99
od -100 do 49
mniej niż -100

15. Wychowawca klasy odnotowuje w karcie zachowania punkty dodatnie przyznane za
pozytywne postawy ucznia oraz punkty ujemne za postawy negatywne według
następujących zasad:
1) punkty dodatnie:
a) punkty do dyspozycji wychowawcy (jednorazowo), w nagrodę za:
− wyróżniającą kulturę osobistą, brak negatywnych uwag 20 pkt,
− stosunek do nauki (adekwatny do możliwości ucznia) 10 pkt,
− stosowny estetyczny wygląd 10 pkt,
b) za 100% frekwencję (jednorazowo) 20 pkt, przy czym czas przeznaczony na
usprawiedliwienie nieobecności wyznacza się do 5 dni nauki szkolnej od
powrotu
do szkoły, w przeciwnym razie godziny pozostaną
nieusprawiedliwione,
c) aktywna działalność na rzecz klasy (punkty przyznaje wychowawca
jednorazowo) do 20 pkt,
d) aktywny i systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych, działalność w
organizacjach szkolnych 5 pkt za każdy rodzaj aktywności (jednorazowo),
e) organizacja uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz godne
reprezentowanie szkoły od 5 pkt do 20pkt (każdorazowo),
f) udział w konkursach przedmiotowych do 50 pkt oraz zawodach sportowych
do 50 pkt:
− etap szkolny udział 2 pkt, czołowe miejsce 5 pkt,
− etap gminny i powiatowy udział 5 pkt, czołowe miejsce 10 pkt,
− etap wyższego szczebla udział 10 pkt, czołowe miejsce 15 pkt,
g) inne pozytywne zachowania i postawy ucznia (niewymienione powyżej) od 2
pkt do 5pkt każdorazowo,
h) udział w projekcie edukacyjnym od 0 pkt do 30 pkt,
i) pochwała wychowawcy wobec klasy za wybitną, pozytywną postawę lub
działalność na rzecz klasy od 5 pkt do 30 pkt,
j) pochwała dyrektora wobec społeczności szkoły za wybitną, pozytywną
postawę na rzecz szkoły lub środowiska od 30 pkt do 150 pkt,
- przy czym pochwała wychowawcy wobec klasy oraz pochwała dyrektora
wobec społeczności szkoły może być udzielona na wniosek dyrektora szkoły,
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wychowawcy klasy, innych nauczycieli, innych pracowników szkoły,
przedstawicieli samorządu klasowego lub Samorządu Szkolnego, Rady
Rodziców, różnych instytucji (np. policji, straży pożarnej, kościoła) bądź
innych osób;
2) punkty ujemne:
a) niewłaściwe zachowanie na lekcji i przerwach, niewykonywanie poleceń
(za każdą uwagę) -2pkt do -5 pkt,
b) niewłaściwe wykonywanie obowiązków dyżurnego -2 pkt,
c) nieuzasadnione spóźnianie na lekcje -2 pkt,
d) niewłaściwy ubiór, makijaż, manicure -2 pkt,
e) korzystanie z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń
telekomunikacyjnych bez zgody nauczyciela -5 pkt,
f) nieobecności nieusprawiedliwione (za każdą godzinę) -5 pkt,
g) wychodzenie poza teren szkoły -5 pkt,
h) używanie wulgarnych słów -5 pkt,
i) farbowanie włosów, kolczykowanie ciała -10 pkt,
j) niszczenie sprzętu szkolnego, mebli, wystroju szkoły -5 do -20pkt,
k) zaczepki słowne, fizyczne, ubliżanie, napastowanie, niebezpieczne
zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu własnemu lub innych na terenie
szkoły i poza nią (np. posiadanie zapałek, zapalniczek, ostrych
narzędzi) od -10 pkt do -50 pkt,
l) kłamstwa i oszustwa - 2 pkt do -15 pkt,
m) aroganckie zachowanie wobec pracowników szkoły -20 pkt,
n) fałszowanie podpisu rodziców (opiekunów) -50 pkt,
o) przynoszenie złej sławy szkole nagannym zachowaniem na jej terenie i
poza nią -50 pkt,
p) posiadanie, używanie tytoniu, e-papierosów -50 pkt,
q) posiadanie, rozprowadzanie, używanie, zachęcanie, prowokowanie do
użycia środków odurzających i alkoholu, kradzieże, bójki, wyłudzanie
pieniędzy, zastraszanie, przynoszenie na teren szkoły lub używanie
niebezpiecznych narzędzi mogących zagrażać życiu lub zdrowiu w czasie
zajęć szkolnych (zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wycieczki itp.) -200 pkt,
r) fotografowanie,
filmowanie,
nagrywanie,
przetwarzanie;
rozpowszechnianie zdjęć, filmów lub innych możliwych nagrań z
udziałem nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów w szkole i poza nią
oraz ich upublicznianie bez ich zgody -50 pkt,
s) upomnienie wychowawcy od -5 pkt do -30 pkt,
t) upomnienie dyrektora szkoły od -30 pkt do -150,
u) nagana dyrektora szkoły od -150 do -250 pkt.,
- przy czym uczeń może otrzymać upomnienie wychowawcy, upomnienie
dyrektora szkoły lub naganę dyrektora szkoły za wielokrotne łamanie
regulaminów szkolnych.
3) uczeń, który w ciągu okresu objętego klasyfikacją uzyska więcej niż 10
punktów ujemnych, nie może otrzymać oceny wzorowej zachowania;
16. Obowiązkiem wychowawcy jest bieżące monitorowanie zgodności treści wpisanych
uwag z przyjętą punktacją. W przypadku zaistnienia niezgodności wychowawca w
porozumieniu z nauczycielem, który wpisał uwagę, może skorygować zapis na
właściwy.
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17. Kiedy zachowanie ucznia godzi w dobre imię szkoły, zagraża bezpieczeństwu i
zdrowiu własnemu oraz innych osób, uwłacza godności ucznia, wychowawca może
odstąpić od oceny punktowej i obniżyć ocenę zachowania po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej.
18. Otrzymana przez ucznia ilość punktów stanowi znaczący punkt odniesienia dla
wychowawcy przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania. Przed jej ustaleniem
jednak wychowawca winien wziąć pod uwagę także ocenę nauczycieli, ocenę klasy
i samoocenę ucznia, a także inne znaczące okoliczności.
§ 11
Brak podstaw do klasyfikacji
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który
przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady
Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować pisemnie ucznia
i jego rodziców o przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia z powodu nieobecności
na zajęciach lekcyjnych.
3. Powiadomienie o przewidywanym nieklasyfikowaniu powinno być potwierdzone
podpisem rodzica i dołączone do dokumentacji oceniania ucznia.
§ 12
Warunki i tryb otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
1. Za przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych i przewidywaną
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez
nauczyciela zgodnie z trybem i terminem określonym w WZO.
2. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny.
3. Uczeń lub jego rodzice mogą określić poziom, o podwyższenie oceny do którego się
ubiegają.
4. W szkole przyjęto następujące warunki ubiegania się o roczną ocenę klasyfikacyjną
z zajęć edukacyjnych wyższą niż przewidywana:
1) roczna frekwencja na danych zajęciach edukacyjnych nie niższa niż 80%
(z wyjątkiem długotrwałej choroby);
2) wszystkie nieobecności na danych zajęciach edukacyjnych usprawiedliwione na
zasadach określonych przez wychowawcę klasy;
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3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela prac klasowych,
testów i sprawdzianów, w tym w terminach dodatkowych ustalonych dla uczniów,
którzy nie przystąpili do nich z powodu nieobecności;
4) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym
konsultacji indywidualnych.
5. Uczeń lub jego rodzice ubiegający się o podwyższenie oceny zwracają się z pisemną
prośbą w formie podania do nauczyciela w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych lub
wychowawcy klasy w przypadku oceny zachowania w ciągu 5 dni od uzyskania
informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej.
6. Podanie o ustalenie wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania
musi zawierać szczegółowe uzasadnienie.
7. Wychowawca analizuje uzasadnienie i na podstawie kryteriów oceniania zachowania
rozpatruje prośbę o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia
wyższej niż przewidywana. O rozstrzygnięciu informuje ucznia lub jego rodziców w
formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, a kopię udzielonej odpowiedzi dołącza
do dokumentacji oceniania ucznia.
8. Nauczyciel zajęć edukacyjnych weryfikuje spełnienie przez ucznia wymogów
określonych w ust. 4.
9. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich wymogów określonych w ust. 4,
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne wyraża zgodę na przystąpienie
do poprawy oceny.
10. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 4
prośba ucznia lub jego rodziców zostaje odrzucona, a nauczyciel w formie pisemnej
za potwierdzeniem odbioru informuje ucznia lub jego rodziców o przyczynach
odrzucenia.
11. Uczeń spełniający wszystkie wymogi, o których mowa w ust. 4 najpóźniej na 7 dni
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, w terminie uzgodnionym z
uczniem, przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego dane
zajęcia edukacyjne sprawdzianu pisemnego, obejmującego zakres programowy, który
w toku bieżącego oceniania ucznia został oceniony na ocenę niższą niż wnioskowana.
12. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowymi
dołączony do dokumentacji oceniania ucznia.

zasadami oceniania, zostaje

13. Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych wyższej niż
przewidywana następuje jedynie w przypadku, gdy sprawdzian, o którym mowa w ust.
11 został oceniony na ocenę nie niższą niż ta, o którą wnioskowano.
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14. Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych lub zachowania
nie może być niższa od oceny proponowanej.
§ 13
Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który
przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może na swój
wniosek, wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może na swój
wniosek, wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) zdawać egzamin klasyfikacyjny
za zgodą rady pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który na podstawie przepisów
szczególnych:
1) spełnia obowiązek szkolny poza szkołą;
2) realizuje indywidualny program lub tok nauki.
5. Egzamin klasyfikacyjny, na ogólnych zasadach dotyczących oceniania
wewnątrzszkolnego, przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a termin uzgadnia się
z uczniem i jego rodzicami.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku
plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego egzamin ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
8. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
9. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się
egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych : z plastyki,
muzyki, techniki i wychowania fizycznego oraz z dodatkowych zajęć edukacyjnych.
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10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 2
przeprowadza, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, komisja, w której skład
wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 przeprowadza,
z uwzględnieniem przepisów szczególnych, komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
12. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
13. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
14. Do protokołu dołącza się odpowiednio 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.
15. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem
trybu odwoławczego, o którym mowa w WZO.
16. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie roczne
negatywne oceny klasyfikacyjne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.
§ 14.
Egzamin poprawkowy
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną
z:
1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo
2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego
- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
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2. Egzamin poprawkowy, na ogólnych zasadach dotyczących oceniania
wewnątrzszkolnego, przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin
egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i ich rodziców,
w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i przesłanie informacji do
rodziców ucznia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Informacja dla rodziców
zawiera również zagadnienia, które będzie obejmował egzamin poprawkowy.
3. 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 jednak niż do końca
września.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku
plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego egzamin ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
5. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład
wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący 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 egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
8. Do protokołu dołącza się odpowiednio 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.
9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest
ostateczna z zastrzeżeniem trybu odwoławczego, o którym mowa w WSO.
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10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
11. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub
języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie
programowo wyższej.
§ 15.
Tryb odwoławczy
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania
tych ocen.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku
egzaminu poprawkowego, termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny.
6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 7.
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7. W przypadku wniesienia zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, ocena ustalona przez
komisję, o której mowa w ust. 4, jest ostateczna.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem
i jego rodzicami.
9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku plastyki, muzyki
i wychowania fizycznego sprawdzian ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
10. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin
sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
11. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
12. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 11 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.
13. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako
przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym klasie;
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
14. Komisja, o której mowa w ust. 4 pkt 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest
ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
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15. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
16. Do protokołu, o którym mowa w ust. 15, dołącza się odpowiednio pisemne prace
ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o
wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
17. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, sporządza się protokół,
zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
18. Protokoły, o których mowa w ust. 15 i 17, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
§ 16.
Promowanie i ukończenie szkoły
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny
klasyfikacyjne.
2. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna,
uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym.
3. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie
w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oceny uznane za pozytywne
w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może
być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
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4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
5. Uczeń, 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 promocję
do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do
średniej ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne
uzyskane z tych zajęć.
7. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,
o której mowa w ust. 5, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych 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.
8. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.
§ 17.
1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej
lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego na podstawie przepisów
odrębnych, z tym, że:
a) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność umysłowa w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty,
b) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w pkt. 2 lit. a
może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z
obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub jego części, na
wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
2. Uczeń szkoły, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią
klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu
ósmoklasisty.
3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co
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najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do
średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne
uzyskane z tych zajęć.
5. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,
o której mowa w ust. 3, 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.
6. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, kończy szkołę z wyróżnieniem,
jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.
7. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niesprawność intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia
zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
§ 18.
1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty są wydawane na podstawie
odrębnych przepisów.
2. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej,
uczeń, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne
promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy
programowo wyższej.
3. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem,
otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z
wyróżnieniem.
4. Uczeń, który ukończył szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
5. Uczeń, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia
szkoły potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.
§ 19.
Ewaluacja Oceniania wewnątrzszkolnego
1. Ocenianie wewnątrzszkolne jest monitorowane przez cały rok szkolny, zarówno przez
nauczycieli przedmiotów, jak i wychowawców klas oraz dyrektora szkoły, który
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sprawdza m.in. zgodność oceniania zapowiadanych testów, sprawdzianów i prac
klasowych z wcześniej ustaloną skalą procentową, rytmiczność oceniania i
przestrzeganie ustalonych terminów i form przekazywania informacji, o których
mowa w ocenianiu wewnątrzszkolnym, rodzicom i uczniom.
2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Oceniania wewnątrzszkolnego są przedstawiane
i dyskutowane podczas posiedzeń rady pedagogicznej.
3. Propozycje zmian w brzmieniu poszczególnych zapisów są podnoszone na
posiedzeniu rady pedagogicznej, która podejmuje decyzję o wprowadzeniu
proponowanych zmian bądź ich odrzuceniu.

…………………………………………………………………………………………………..
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Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
edukacja wczesnoszkolna
Cele edukacyjne ogólne
1. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym,
fizycznym i estetycznym.
2. Przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą.
3. Dbałość o to , aby dziecko rozróżniało dobro od zła, było świadome przynależności
społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało
konieczność dbania o przyrodę.
4. Kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania
i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki
w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Ocena opisowa
1. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna semestralna i roczna jest oceną
opisową za wyjątkiem religii/etyki, gdzie obowiązuje ocena zapisana w skali 1 – 6 . Roczna
opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych dla klas I-III uwzględnia poziom
opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub
rozwijaniem uzdolnień.
2. W każdym z wyróżnionych okresów roku szkolnego ocenianie odbywa się poprzez
ocenianie bieżące. Nauczyciel wychowawca systematycznie odnotowuje punkty w dzienniku
zajęć, podręcznikach i zeszycie.
3. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie bieżące obejmuje:
• umiejętność wypowiadania się,
• technika czytania i pisania,
• podstawy ortografii i gramatyki,
• liczenie w zależności od poziomu nauczania,
• rozwiązywanie zadań tekstowych,
• ogólna wiedza o otaczającym świecie,
• zajęcia komputerowe,
• zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym.
4. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:
• słowną – ustne wyrażenie uznania lub dezaprobaty np. brawo, bardzo ładnie,
wspaniale, ładnie, postaraj się, popracuj jeszcze, popraw się,
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• spontaniczną połączoną z gestem, mimiką i niewerbalnym przekazem informacji
przez nauczyciela,
• pisemną – w formie krótkiego komentarza do zeszytu uczniowskiego – określającą
jakość, mocne i słabe strony pracy ucznia,
• wyrażoną w formie punktów, którym przypisane są opisy:
6 p. – wspaniale, znakomicie, brawo, super
5 p. – bardzo dobrze, bardzo ładnie
4 p. – dobrze, ładnie, samodzielnie
3 p. – zadawalająco, wystarczająco, poprawnie, próbujesz, ćwicz wytrwale
2 p. – słabo, musisz więcej popracować, dajesz sobie radę tylko z pomocą innych,
1 p. – pracujesz bardzo słabo, nie radzisz sobie, musisz wytrwale więcej pracować.
5. Każdy test sprawdzający w edukacji wczesnoszkolnej będzie sprawdzany z
uwzględnieniem następujących progów procentowych:
(Zapis w dzienniku przyjmuje się w postaci niżej wymienionej skali punktów)
1p. 2p. 3p. 4p. 5p. 6p. -

od 0% do mniej niż 30%
od 30% do mniej niż 50%
od 50% do mniej niż 70%
od 70% do mniej niż 90%
od 90% do mniej niż 100%
100%

Przy ustalaniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, technicznej, muzycznej i ruchowej
należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.
Ocena zachowania
Ocena zachowania jest również oceną opisową. Wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia
obowiązków szkolnych, jego kulturze, postawie wobec kolegów i innych osób oraz
aktywności społecznej.
Kryteria
1.Kultura osobista:
Uczeń:
- kulturalnie zachowuje się w szkole i w miejscach publicznych,
- potrafi panować nad emocjami(płacz, gniew, niepokój, agresja),
- jest koleżeński, grzeczny i uprzejmy,
-stosuje na co dzień formy grzecznościowe,
- dba o higienę osobistą oraz porządek w miejscu pracy,
- szanuje własność prywatną i społeczną.
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2. Stosunek do obowiązków szkolnych (obowiązkowość):
Uczeń:
- dotrzymuje umów i zobowiązań,
- jest punktualny,
- wkłada wysiłek w wykonywaną pracę,
- jest aktywny w czasie zajęć,
- pamięta o obowiązkach ucznia (prace domowe, przybory szkolne),
- pracuje na lekcjach we właściwym tempie, samodzielnie,
- doprowadza prace do końca.
3. Relacje z rówieśnikami:
Uczeń:
- szanuje kolegów,
- chętnie udziela pomocy innym,
- troszczy sie o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów,
- dokonuje samooceny i oceny zachowania innych,
- potrafi cieszyć się z sukcesów koleżanek i kolegów.
4. Współdziałanie w grupie:
Uczeń:
- zgodnie bawi się w grupie,
- wykazuje odpowiedzialność za efekty pracy,
- przewodniczy lub podporządkowuje się grupie.
5.Aktywność społeczna:
Uczeń:
- podejmuje oferowane zadania,
- pełni odpowiedzialnie powierzoną funkcję,
- chętnie wykonuje dodatkowe prace literackie, plastyczne, techniczne ,
- bierze udział w konkursach literackich, plastycznych oraz w zawodach sportowych na
terenie szkoły, miasta, województwa i kraju.
Promowanie
Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy
programowo wyższej.
W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym
roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu
klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy po
zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców ucznia
po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
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Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo
wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie
nauczania dwóch klas.
Formy sprawdzania bieżących osiągnięć edukacyjnych ucznia:
- codzienna kontrola czytania, pisania i liczenia,
- pisemne sprawdziany wiadomości i kartkówki zgodne z programem,
- prace domowe,
- aktywność i praca na lekcji.
Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z PPP stosuje się indywidualne
kryteria oceny zgodne z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej ( PPP ).

