
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

I. Organizacja wewnątrzszkolnego oceniania: 

1/ Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia 

b) 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, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole 

programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

3/ Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych 

4/ Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

c) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

e) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia; 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej 

5/ Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych; 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali i w formach przyjętych w wewnątrzszkolnym systemie 

oceniania 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali przyjętej w 

wewnątrzszkolnym systemie oceniania; 

f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 



g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, 

6/ Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

a) bieżące 

b) śródroczne i roczne. 

7/ Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

 

II. Wymagania edukacyjne. 

1/ Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2/ 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 oraz o skutkach ustalenia uczniowi 

nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3/ Wymagania edukacyjne, o których mowa w art.44b ust.8 pkt.1 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, 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, o którym mowa w art.127 ust.3 

w/w ustawy; 

b) Posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na 

podstawie tego orzeczenia; 

c) Dokonywanie 3 razy w roku szkolnym tj.początek roku, klasyfikacja 

śródroczna, klasyfikacja roczna, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania 

uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W 

skład zespołu wchodzą psycholog, pedagog, wychowawca, nauczyciele 

uczący ucznia oraz rodzice. Dokumentację z tego spotkania prowadzi 

pedagog szkolny. 

d) 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; 

e) Nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punktach 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, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie  art. 47 ust.1 pkt.5 w/w ustawy 

f) Posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego – na podstawie tej opinii. 

4/ Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

5/ Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z  zajęć z  wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas 

określony w tej opinii. W przypadku zajęć wychowania fizycznego opinia lekarza 

powinna określać jakich ćwiczeń fizycznych uczeń nie powinien wykonywać oraz 

przez jaki okres. 

6/ Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, 

7/ Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, 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 tych zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

8/ Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z 

afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu 

edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia 

z nauki tego języka obcego nowożytnego. 

9/ W przypadku ucznia o którym mowa w punkcie 15, posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka 

obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

10/ W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”, 

 

III. Ocenianie bieżące: 

1/ Ocenianie polega na systematycznej obserwacji, sprawdzaniu  oraz dokumentowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku  w wywiązywanie się z obowiązków oraz 

postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności oraz wspieranie uczenia się 

ucznia. 



2/ Bieżące postępy uczniów w klasach I-VIII odnotowywane są systematycznie przez 

nauczyciela w dzienniku zajęć prowadzonym w formie elektronicznej za pomocą 

stopni wg skali: 

a) celujący  - 6 

b) bardzo dobry - 5 

c) dobry  - 4 

d) dostateczny - 3 

e) dopuszczający - 2 

f) niedostateczny - 1 

 

3/  W klasach I-III edukacja wczesnoszkolna prowadzona jest w formie zajęć    

zintegrowanych. 

4/ Ogólny zakres wymagań potrzebny do uzyskania odpowiedniej oceny bieżącej: 

g) ocena celująca – uczeń w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z 

danego przedmiotu określone programem nauczania. Osiągnięcia ucznia należą do 

złożonych i wymagających samodzielności. 

h) ocena bardzo dobra – uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

wyznaczonych realizowanym przez nauczyciela programem nauczania. 

i) ocena dobra – opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane 

programem nie są pełne, dla danego etapu nauczanie ale wiele umiejętności ma 

charakter złożonych i samodzielnych, 

j) ocena dostateczna –uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i 

umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości 

i umiejętności z tego zakresu należą do przystępnych o średnim stopniu złożoności 

i wystarczą do pomyślnego dalszego uczenia się, 

k) ocena dopuszczająca – uczeń opanował elementarne wiadomości i umiejętności 

programowe przewidziane dla danego etapu edukacyjnego; wiadomości i 

umiejętności z tego zakresu należą do bardzo przystępnych, prostych i 

praktycznych, niezbędnych w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym 

l) ocena niedostateczna – uczeń nie opanował elementarnej wiedzy i umiejętności 

przewidzianych programem na danym etapie kształcenia, co uniemożliwia mu 

kontynuację przyswajania kolejnych treści danego przedmiotu i zasadniczo 

utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów; 

5/ Każdy nauczyciel przypisuje wagę ocen w przedmiotowym systemie oceniania 

6/ Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny bieżące są ujęte w  przedmiotowych 

systemach oceniania. 

7/ Przyjmuje się, że minimalna ilość ocen cząstkowych z zajęć edukacyjnych powinna być o 2 

większa od tygodniowej liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia. 

8/ W ocenach bieżących dopuszcza się stawianie znaku „+”, „-„ 

9/ Uściśla się pojęcie sprawdzianu i kartkówki: 



a) Sprawdzian obejmuje materiał z całego działu i jest zapowiedziany z 

tygodniowym wyprzedzeniem (potwierdzony wpisem w dzienniku 

elektronicznym), w tygodniu mogą być dwie klasówki, 

b) Kartkówka to krótka praca pisemna z trzech ostatnich lekcji bez zapowiedzi. 

10/ W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek zaliczyć zaległy 

sprawdzian na zajęciach pozalekcyjnych. 

11/Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej, w sposób ustalony w 

przedmiotowym systemie oceniania. 

12/Procentowy przelicznik zdobytych punktów ze sprawdzianu na poszcególne oceny jest 

następujący: 

  100%  - celujący 

99% - 84% - bardzo dobry  

  83% - 67%  - dobry  

  66% - 51%  - dostateczny  

  50% - 33%  - dopuszczający  

  32% - 0%   - niedostateczny  

 

 

 

 

 

 

IV. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej. 

1/ Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

2/ Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, 

która kończy I semestr roku szkolnego. Zakończenie tego semestru przypada na 31 

stycznia niezależnie od terminu rozpoczęcia ferii zimowych. 

3/ W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi, za wyjątkiem religii, gdzie ocena 

wyrażona jest stopniem. 

4/ Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom i 

postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań 

określonych w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w 

nauce lub rozwijanie uzdolnień. 

5/ Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych 



w szkolnym planie nauczania, w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

6/ Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy 

IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali: 

a) stopień celujący  - 6; 

b) stopień bardzo dobry - 5; 

c) stopień dobry  - 4; 

d) stopień dostateczny - 3; 

e) stopień dopuszczający - 2; 

f) stopień niedostateczny - 1,  

Zakres średnich wymaganych na poszczególne oceny śródroczne/roczne jest 

następujący: 

Średnia 5,51 i wyżej – ocena celująca 

5,5 – 4,6 – ocena bardzo dobra 

4,59 – 3,6 – ocena dobra 

3,59 – 2,6 – ocena dostateczna 

       2,59 – 1,75– ocena dopuszczająca 

1,74 i niżej – ocena niedostateczna 
 

7/ Na miesiąc przed śródrocznym klasyfikowaniem uczniów, nauczyciele są 

zobowiązani do pisemnego poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia, o przewidywanej ocenie niedostatecznej oraz nagannym zachowaniu. 

8/ Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ustnie ucznia, a rodziców (prawnych 

opiekunów) pisemnie o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych, a o 

przewidywanej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej. 

9/ Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

10/ Szczegółowe kryteria ustalania ocen klasyfikacyjnych na śródrocze i rocznych 

zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania. 

11/ Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

12/ Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę 

uzupełnienia braków. 



13/  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 w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

14/  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

15/ Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

 

V. Egzamin klasyfikacyjny: 

1/ Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

2/ Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3/ Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

4/ Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 ustawy o systemie 

oświaty, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

a)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący 

komisji; 

b)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5/  Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania egzaminacyjne; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

6/ 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. 

7/ Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

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

8/ Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 7, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

9/ Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem pkt.6  

 

 



VI. Egzamin poprawkowy: 

1/ Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego 

z tych zajęć. 

2/ Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

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 niż do końca września. 

4/ Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7 ustawy o systemie oświaty. 

5/ Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

6/ 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 pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

7/ Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8/ Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

9/ Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

10/ Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

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. 

11/ Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c) termin egzaminu poprawkowego; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania egzaminacyjne; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12/ 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. 

 



VII. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 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. 

 

VIII. 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. 

 

 

IX. 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. 

X. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 9, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

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

rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb 

ustawy o systemie oświaty, z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

XI. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 9 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

XII. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 9, jest 

ostateczna. 

XIII. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n 

ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

1/ Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, 

zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

2/ Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 ustawy 

o systemie oświaty. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 



3/ W skład komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, 

wchodzą: 

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. 

4/ W skład komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, 

wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

b) wychowawca oddziału; 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

5/ Komisja, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, 

o których mowa w art. 44n ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Ocena jest ustalana w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 

6/ Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania sprawdzające; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7/ Do protokołu, o którym mowa w ust. 6, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego. 

8/ Z posiedzenia komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, 

sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) imię i nazwisko ucznia; 



d) wynik głosowania; 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

9/ Protokoły, o których mowa w ust.6 i 8, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

 

XIV. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję 

do klasy programowo wyższej. 

1/ 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 oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia (prawnych opiekunów) lub 

na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy 

oddziału. 

2/ Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)  ucznia i po uzyskaniu zgody 

wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody 

rodziców (prawnych opiekunów)   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. 

 

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

programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał 

roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 6 ustawy 

o systemie oświaty. 

1/ Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 

 

XVI. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 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. 

 

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

średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane 

z tych zajęć. 

 

XVIII. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli: 

1/ w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty; 



2/ przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty. 

 

XIX. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunku, o którym mowa 

w pkt. 18 powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, 

w którym powtarza tę klasę do egzaminu ósmoklasisty. 

 

XX. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

 

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

średniej ocen, o której mowa w pkt.20 , wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

 


