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Rozdział 6 

Wewnątrzszkolne zasady 

oceniania 

§ 17. 

Informacje ogólne 

1. 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 dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 
uczniów i rodziców / opiekunów prawnych; 
2) ustalanie kryteriów zachowania bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według 

skali i w formach przyjętych w szkole; 
3) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

5) przekazywanie rodzicom / opiekunom prawnym informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce oraz zasadach wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu 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. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w § 28. 

 

§ 17a. 

Zwolnienie uczniów z zajęć / realizacji wymagań edukacyjnych 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.  

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki, 

na podstawie opinii o braku możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z tych zajęć 



uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” lub „zwolniona”.  

3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców / opiekunów prawnych ucznia oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zwolnić do 

końca danego etapu edukacji 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. Takie zwolnienie może nastąpić również na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego 

nauczania. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

w dokumentacji ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub 

„zwolniona”.  

4. Uczeń nieuczęszczający na zajęciach, o których mowa w ust. 6-7, powinien przebywać w 

tym czasie w świetlicy lub bibliotece szkolnej, chyba że rodzice wystąpią do dyrektora szkoły 

z podaniem, w którym poinformują, że przejmują odpowiedzialność za dziecko w czasie jego 

nieobecności na tych zajęciach.  

5. Uczeń nabiera uprawnień doz wolnienia z zajęć określonych w ust. 5-7 po otrzymaniu decyzji 

dyrektora szkoły. 

6. Uczeń może być zwolniony z lekcji i zajęć jedynie osobiście przez rodzica/ opiekuna 

prawnego/ dorosłą osobę upoważnioną przez rodziców/ opiekunów prawnych po uprzednim 

zgłoszeniu tego faktu wychowawcy i dokonaniu wpisu do zeszytu wychowawcy. W przypadku 

złego samopoczucia ucznia powiadamia się telefonicznie rodziców / opiekunów prawnych o 

zaistniałej sytuacji.  

 

§ 18. 

Zdalne nauczanie 

1. W szkole może być prowadzone nauczanie zdalne za pomocą środków łączności na 

odległość.  

2. Jeśli uczeń nie ma możliwości pracy online (brak sprzętu, dostępu do internetu) rodzice 

zgłaszają ten fakt wychowawcy klasy, który przekazuje te informacje dyrektorowi szkoły. 

3. W przypadku nauczania zdalnego połączenia online trwa około 30 minut. Pozostały czas 

lekcji uczeń pracuje samodzielnie, na podstawie przedstawionych przez nauczyciela 

wskazówek.  

4. W trakcie lekcji online uczeń powinien posiadać przy sobie zeszyt przedmiotowy, zeszyt 

ćwiczeń i podręcznik, a na przedmiotach artystycznych, technice i informatyce uczeń powinien 

mieć materiały wymagane przez nauczyciela. 

5. Podczas połączenia online konieczne jest włączenie mikrofonów przez uczniów i nauczycieli 

oraz – w miarę możliwości – włączenie kamer internetowych.  

6. W tracie zdalnego nauczania uczeń jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji online.  

1) Uczniowi, który jest zalogowany, ale na dwukrotną próbę nawiązania kontaktu przez 

nauczyciela nie odpowiada, wpisuje się nieobecność.  

2) Uczeń, który jest obecny na lekcji, ale nie pracuje na niej (odmawia wykonywania poleceń, 

nie udostępnia ekranu komputera bez konkretnej przyczyny, nie pisze na czacie) otrzymuje 

minus. Trzy minusy zamieniają się na ocenę niedostateczną, bez możliwości jej poprawy. 

3) Uczeń, który nie przekaże w podanym terminie zleconej przez nauczyciela pracy, otrzymuje 

minus. Jeżeli nie odda tej pracy do najbliższej lekcji, w miejsce minusa otrzymuje ocenę 

niedostateczną, bez możliwości poprawy. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może 

odstąpić od tej zasady.  

7. W czasie zdalnego nauczania zasady oceniania są takie same jak podczas nauki stacjonarnej.  



 

§ 19. 

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów 

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

opiekunów prawnych o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 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 obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4) sposobie udostępniania uczniom i rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych 

oraz dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego; 

5) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także o warunkach i trybie 

otrzymania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 przekazywane są w jednej z wybranych form: 

1) w formie ustnej przez wychowawcę oddziału na pierwszym zebraniu rodziców; 

2) w formie wydruku umieszczonego w teczce wychowawcy - dostęp w wyznaczonych 

godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców; 

3) w formie komunikatów umieszczonych na tablicach informacyjnych w salach lekcyjnych - 

dostęp w godzinach pracy szkoły; 

4) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą., 

5) poprzez dziennik elektroniczny lub za pomocą aplikacji Teams.  

3. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, zajęć technicznych / 

techniki, zajęć komputerowych / informatyki nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć, uwzględniając w pierwszej kolejności wkład pracy, postęp w zdobywanych 

umiejętnościach oraz zaangażowanie i aktywność ucznia, a w przypadku wychowania 

fizycznego – systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na 

rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 

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; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 

5. Dostosowanie wymagań z poszczególnych zajęć edukacyjnych opracowują nauczyciele 

uczący danego ucznia. Dokument podpisany przez wszystkich nauczycieli danej klasy 

przechowuje wychowawca. 

6. Zestaw wymagań edukacyjnych dla uczniów spełniających warunki jak w ust. 4. powinien 

zawierać w szczególności osiągnięcia edukacyjne, które: 

1) uczeń klasy I - III powinien spełnić, aby mógł być promowany do klasy programowo 

wyższej; 



2) uczeń klasy IV - VIII powinien spełniać, aby otrzymać ocenę wyższą niż niedostateczna. 

Wymagania te nie powinny być niższe niż przewiduje podstawa programowa.  

§ 20 

Sposoby informowania o ocenach 

1. Nauczyciele w pierwszym miesiącu każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich  

rodziców/ opiekunów prawnych o: 

1) wymaganiach 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.  

2. Wychowawca klasy zapoznaje uczniów na zajęciach z wychowawcą w pierwszym miesiącu 

nauki, a rodziców / opiekunów prawnych na pierwszym zebraniu o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania;  

3) warunkach i trybie złożenia zastrzeżenia dotyczącego rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych i zachowania;  

4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych. 

4. Nauczyciel przekazuje uczniowi informacje o ocenie:  

1) zapisując ją w dzienniku, zeszycie korespondencji lub zeszycie przedmiotowym;  

2) w czasie rozmowy indywidualnej. 

5. Rodzice/ opiekunowie prawni są informowani o osiągnięciach dydaktyczno-

wychowawczych dziecka poprzez: 

1) wpisy ocen, uwag pozytywnych i negatywnych w dzienniku elektronicznym, w zeszycie 

przedmiotowych, zeszycie ćwiczeń lub w zeszycie korespondencji; 

2) spotkania rodziców z wychowawcą klasy; 

3) konsultacje z nauczycielami przedmiotu. 

6. Udostępnianie prac pisemnych: 

1) uczeń zapoznaje się z poprawioną przez nauczyciela pracą pisemną w szkole podczas zajęć 

edukacyjnych; 

2) rodzice na bieżąco mają wgląd do każdej pracy pisemnej swojego dziecka na terenie szkoły, 

np. podczas zebrań z rodzicami lub konsultacji indywidualnych z nauczycielem przedmiotu;  

3) zainteresowani rodzice mają prawo do kopii pracy dziecka. 

7. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do końca 

każdego roku szkolnego.  

8. Nauczyciel uzasadnia uczniom oceny: 

1) pisemnie poprzez adnotację na sprawdzianie, kartkówce, w zeszycie przedmiotowym; 

2) ustnie w czasie trwania zajęć lekcyjnych, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub 

sprawdzaną umiejętność, a także jego braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy; 

3) na prośbę ucznia nauczyciel nie podaje publicznie informacji o ocenie i jej uzasadnieniu;  

 

9. Nauczyciel uzasadnia rodzicom ustaloną ocenę w następujący sposób: 

1) ustnie – podczas indywidualnych spotkań i zebrań; 



2 ) pisemnie – w przypadku śródrocznej i rocznej oceny niedostatecznej. 

 

§ 21. 

Rodzaje ocen szkolnych 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne - na koniec pierwszego półrocza; 

b)  roczne – na zakończenie roku szkolnego, 

c) końcowe - są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są 

równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu 

poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na 

podstawie i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową 

zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej. 

 

 

Zasady oceniania na I etapie edukacyjnym 

§ 22. 

1. W klasach I-III oceny klasyfikacyjne są opisowe z wyjątkiem religii, kiedy stosuje się ocenę 

wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV -VIII.  

2. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka w czasie zaplanowanych konsultacji, 

doraźnych rozmów z wychowawcą oraz poprzez korespondencję w zeszycie przedmiotowym i 

w dzienniku elektronicznym. 

3. Śródroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz 

prac ucznia i jego wypowiedzi. 

4. Bieżące wpisy do dziennika lekcyjnego zawierają informacje dotyczące: 

1) rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej 

i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego tempa, 

techniki i rozumienia, pisania jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i słuchania oraz 

wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i opisywania składników 

przyrody; 

2) społeczno–moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań 

wobec wytworów kultury; 

3) fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, postawa 

ciała, sprawność i zdrowie; 

5. W ocenianiu bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę: 

1) słowną wyrażoną ustnie; 

2) pisemną; 

3) wyrażoną symbolem graficznym; 

4) stopniem. 

6.  Ustala się, że ilość ocen bieżących w klasach I - III umieszczanych w dzienniku 

elektronicznym, w każdym półroczu wynosi: 

1) z edukacji polonistycznej i matematycznej, nie mniej niż 5; 

2) z edukacji muzycznej, plastycznej, edukacji społecznej, przyrodniczej, informatycznej, 

technicznej, wychowania fizycznego i edukacji językowej: nie mniej niż 3. 

7. W dzienniku elektronicznym w klasach I-III stosuje się następujące kody ocen: 

1) Pol – edukacja polonistyczna 

 Mat – edukacja matematyczna 



 Spo – edukacja społeczna 

 Prz – edukacja przyrodnicza 

 Tec – edukacja techniczna 

 Pla – edukacja plastyczna 

 Muz – edukacja muzyczna 

 WF – wychowanie fizyczne 

 Kom – zajęcia komputerowe, edukacja informatyczna 

2) Na języku angielskim i religii obowiązują kody zgodnie z oznaczeniami w klasach IV-VIII. 

8. Stosuje się poniższe kryteria ocen bieżących na poszczególne stopnie wg następującej skali 

cyfrowej: 

1)  6 - stopień celujący. Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza 

podstawę programową. Uczestniczy w konkursach wiedzy i umiejętności, jest samodzielny 

i kreatywny; 

2) 5 - stopień bardzo dobry. Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności określone przez program 

nauczania. Samodzielnie rozwiązuje problemy. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony w wymaganiach programowych. Posiada wiadomości i umiejętności trudne do 

opanowania, a które nie mają bezpośredniego zastosowania w sytuacjach typowych; 

3)  4 - stopień dobry. Uczeń zna, rozpoznaje różne treści programowe, ale ich nie wyjaśnia. Nie 

umie w pełni uargumentować i samodzielnie formułować wniosków. Wypowiedzi nie 

wyczerpują w pełni tematu. Jednocześnie pracuje samodzielnie, rozumie polecenia, wykonuje 

je na ogół poprawnie. Posiada wiadomości i umiejętności średnio trudne do opanowania przez 

uczniów, które są niezbędne do kontynuowania dalszej nauki i które mogą, ale nie muszą, być 

użyteczne w życiu codziennym; 

4)  3 - stopień dostateczny. Uczeń posiada wiedzę i umiejętności zawarte w wymaganiach 

programowych. Podejmuje próby rozwiązania zadań typowych. Stara się wykonać zadania, 

wykonuje zatem prace nie dość dobrze, niedokładnie. Popełnia wiele błędów. Jednocześnie 

pracuje samodzielnie, spełnia wymagania podstawowe, które dotyczą zrozumienia wiadomości 

oraz opanowania umiejętności wykorzystania poznanych pojęć. Posiada wiadomości 

i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym, absolutnie 

konieczne dla kontynuowania nauki; 

5)  2 - stopień dopuszczający. Uczeń posiada elementarną wiedzę i umiejętności potrzebne do 

świadomego udziału w zajęciach szkolnych; 

6)  1 - stopień niedostateczny. Nieopanowanie przez ucznia wymagań na ocenę dopuszczającą. 

9. Prace pisemne w klasach I - III, w których stosuje się punktację, ocenia się według 

następujących kryteriów: 

1) stopień niedostateczny - od 0% do 34% punktów możliwych do uzyskania; 

2) stopień dopuszczający - od 35% do 49% punktów możliwych do uzyskania; 

3) stopień dostateczny - od 50% do 70% punktów możliwych do uzyskania; 

4) stopień dobry - od 71% do 90% punktów możliwych do uzyskania; 

5) stopień bardzo dobry - od 91% do 97% punktów możliwych do uzyskania; 

6) stopień celujący - od 98% do 100% punktów możliwych do uzyskania. 

10.  Uczeń, który otrzyma z zapowiedzianej pracy pisemnej ocenę dostateczną lub niższą, może 

ją poprawić tylko raz w ciągu 2 tygodni od otrzymania tej oceny. Jeśli był nieobecny, powinien 

ją napisać w terminie 2 tygodni od przyjścia do szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem. 



11. Ocena zachowania na I etapie edukacyjnym jest oceną opisową uwzględniającą następujące 

kryteria: przygotowanie do lekcji, systematyczne odrabianie zadań domowych, 

systematyczność, obowiązkowość, punktualność i staranność, aktywność na zajęciach 

lekcyjnych, stosowanie zwrotów grzecznościowych, okazywanie szacunku osobom starszym, 

koleżeńskość i współpraca z rówieśnikami, włączanie się w organizację imprez klasowych, 

udział w konkursach, wywiązywanie się z dodatkowych zadań, stosowanie się do regulaminów 

klasy i szkoły. 

12. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy 

informuje rodziców/ opiekunów prawnych o przewidywanej dla ucznia ocenie opisowej, jeżeli 

nie jest ona oceną pozytywną oraz o zagrożeniu pozostawienia ucznia na drugi rok w tej samej 

klasie.  

13. 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, II lub III. Wniosek o niepromowanie składa 

wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców lub rodzic ucznia po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy oddziału. 

Zasady oceniania na drugim etapie edukacyjnym  

 

§ 23. 

Skala ocen z zajęć edukacyjnych 

1. W klasach IV-VIII oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w 

pełnych stopniach według skali: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny – 1. 

2. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie wymagań edukacyjnych wynikających 

z podstawy programowej przedmiotu w danej klasie, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

c) biegle posługuje się zdobytą wiedzą w rozwiązywaniu nietypowych, złożonych problemów 

teoretycznych lub praktycznych, 

d) często systematycznie korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

e) angażuje się w projekty edukacyjne proponowane przez nauczyciela danego przedmiotu, 

f) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w zawodach sportowych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu co najmniej wojewódzkim, 

g) systematycznie wykonuje zadania i ćwiczenia w tym prace nadobowiązkowe lub o wyższym 

stopniu trudności.  

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 

w danej klasie,  

b) umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela, 

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w 

nowych sytuacjach. 



3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 

b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 

c) stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych w niewielkim stopniu 

inspirowany przez nauczyciela 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, 

czyli:  

a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym 

i niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie, 

b)  wykazuje umiejętność wyjaśnienia ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela i w miarę 

poprawne rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia, 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, 

czyli:  

a) prezentuje w niepełnym stopniu znajomość podstawowego materiału programowego, 

b) posiada ograniczone umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela, 

c) wykazuje niepełne rozumienie podstawowych zagadnień i w związku z tym posiada 

ograniczone umiejętności ich wyjaśniania 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań 

koniecznych.  

3. Nauczyciel może także stosować skalę dwustopniową odzwierciedlającą fakt wywiązywania 

się przez ucznia z obowiązków szkolnych ( „+” wywiązał się; „– ” nie wywiązał się).   

1) sposoby przeliczania „+” i „– ” na oceny ustala nauczyciel przedmiotu, 

2) nauczyciel informuje uczniów i rodziców o zasadach przeliczania „+” i „– ” na oceny na 

początku roku szkolnego w przyjęty przez siebie sposób, np. poprzez zapis w zeszycie 

przedmiotowym.  

 

§ 24. 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów klas IV-VIII 

1. Wymagania na poszczególne oceny, które wynikają z realizowanego programu nauczania, 

są opracowywane przez poszczególnych nauczycieli lub zespół nauczycieli tego samego 

przedmiotu i muszą być zgodne z założeniami wewnątrzszkolnego oceniania.  

2. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:  

1) prace pisemne:  

a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna 

wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie 

dłużej niż 2 godziny lekcyjne,  

b) kartkówka, czyli krótka pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej 

z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,  

c) zadania domowe; 

d) referaty; 

2) wypowiedzi ustne:  

a) odpowiedzi i wypowiedzi ucznia na lekcji,  

b) wystąpienia (prezentacje); 

3)  ćwiczenia praktyczne; 

4)  projekty grupowe; 

5)  efekty pracy w grupach; 



6)  samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, 

prezentacje multimedialne, plakaty, itp.; 

7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach. 

3. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia są dokonywane systematycznie, w 

różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność. 

4. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczących 

poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują o nich uczniów i rodziców  na początku roku 

szkolnego. 

5. Przyjmuje się następującą ilość ocen w okresie dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 

tygodniowym: 

1) jedna godzina tygodniowo – minimum 3 oceny; 

2) dwie godziny tygodniowo – minimum 4 oceny; 

3) trzy godziny tygodniowo – minimum 5 ocen; 

4) cztery i więcej godziny tygodniowo – minimum 6 ocen. 

6. Uczeń podczas zajęć zobowiązany jest:  

1) posiadać podręczniki i inne materiały dydaktyczne oraz zeszyty i artykuły niezbędne do 

nauki; 

2) systematycznie uczęszczać na zajęcia edukacyjne; 

3) aktywnie uczestniczyć w zajęciach i wykonywać zadania zalecone przez nauczyciela, w tym 

prace domowe; 

4) zgłaszać nauczycielowi chęć poszerzania wiadomości i potrzebę rozwijania umiejętności 

wykraczających poza wymagania programowe, aby uzyskać od niego dodatkowe wsparcie w 

rozwoju podczas zajęć rozwijających zainteresowania oraz podczas indywidualnych 

konsultacji, a także w celu przygotowania się do konkursów i olimpiad; 

5) na bieżąco zgłaszać nauczycielowi trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności oraz 

uzupełniać zaległości i braki na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, podczas 

indywidualnych konsultacji z nauczycielem oraz samodzielnie na podstawie wskazówek 

nauczyciela. 

7. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć edukacyjnych zgodnie z ustaleniami ujętymi 

w szczegółowych kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów. Nieprzygotowanie, o 

którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz brak zeszytu.  

1) Fakt nieprzygotowania uczeń powinien zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć; 

2) Prawo do nieprzygotowania nie przysługuje w przypadku zapowiedzianych form 

sprawdzania wiadomości i umiejętności; 

3) Uczniowie, biorący udział w zawodach i konkursach przedmiotowych, mają prawo do 

zwolnienia z pytania na dzień przed zawodami/konkursem, w dniu zawodów/konkursu oraz 

w dniu następnym; 

4) Nieprzygotowanie do zajęć sportowych (choroba, niedysponowanie) rodzic zgłasza 

nauczycielowi przed lekcją pisemnie w formie usprawiedliwienia lub poprzez wpis w 

dzienniku elektronicznym. 

 

§ 25. 

Zasady oceniania prac pisemnych 



1. Prace klasowe / sprawdziany obejmują większą partię materiału. 

1) Informację o pracy klasowej nauczyciel odnotowuje się w dzienniku elektronicznym 

z tygodniowym wyprzedzeniem; 

2) W jednym dniu uczeń może mieć nie więcej niż dwa sprawdziany; 

3) W jednym tygodniu uczeń nie może mieć więcej niż  trzy sprawdziany / prace klasowe; 

4) Prace powinny być poprawione w terminie dwutygodniowym; 

5) Prace klasowe są omawiane z uczniami; 

6) Uczeń ma prawo do poprawienia pisemnej pracy klasowej / sprawdzianu z wagą 3 w terminie 

do dwóch tygodni od otrzymania oceny; 

7) Ocenę wyższą uzyskaną podczas poprawy pracy wpisuje się do dziennika elektronicznego 

obok pierwszej oceny z taką samą wagą; 

8) Jeśli uczeń przystępujący do poprawy otrzymuje ocenę taką samą lub niższą, to wpisuje się 

ją do dziennika z wagą 0; 

9) Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania go w terminie ustalonym przez 

nauczyciela przedmiotu; 

10) Uczniowi, którego nieobecność usprawiedliwiona jest dłuższa niż 1 tydzień, ustala się 

sposób uzupełnienia zaległości oraz termin zaliczenia sprawdzianów, które odbyły się w czasie 

jego nieobecności. 

2. Kartkówki obejmują trzy ostatnie tematy, mogą być realizowane w dowolnym terminie bez 

zapowiedzenia: 

1) kartkówka trwa najwyżej 15 minut; 

2) o możliwości poprawiania kartkówek decyduje nauczyciel.  

3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów 

na ocenę:  

1) poniżej 35% możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny; 

2) 35% - 49% - dopuszczający; 

3) 50% - 70% - dostateczny; 

4) 71% - 90% - dobry; 

5) 91% - 97% - bardzo dobry; 

6) 98% -100% - celujący. 

 

§ 26. 

Wagi ocen 

1. Podstawą do wystawienia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów 

podlegających ocenianiu jest średnia ważona – za wyjątkiem wychowania fizycznego.  

2. Przy ustalaniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych uwzględnia się ocenę za I i II półrocze, 

zgodnie ze średnią ważoną. 

3. Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane przez ucznia oceny.  

4. W dzienniku elektronicznym przyjmuje się trzystopniową skalę wagi ocen (od 1 do 3) 

zaznaczaną w dzienniku różnymi kolorami:  

1) oceny w wagą „3” zaznacza się kolorem czerwonym; 

2) oceny z wagą „2” zaznacza się kolorem zielonym; 

3) oceny z wagę „1” zaznacza się kolorem czarnym; 

4) oceny z  wagą „0” zaznacza się kolorem czarnym; 

5) w przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań, 



nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę. 

5. W dzienniku elektronicznym w klasach VI – VIII stosuje się następujące kody ocen 

i odpowiadające im wagi oraz kody zapisów informacyjnych:  

 

Kod Aktywność ucznia Waga oceny 

Pk praca klasowa 3 

S sprawdzian 3 

T test 3 

K kartkówka 2 

Dw Dłuższa wypowiedź pisemna 2 

Kw Krótka wypowiedź pisemna 1 

D dyktando 2 

Odp odpowiedź ustna 2 

A aktywność na lekcji  1 

Zd zadanie domowe 1 lub 2 (decyzja należy do nauczyciela) 

Ko konkurs 2 lub 3 w zależności od rangi i etapu 

konkursu (decyzja należy do nauczyciela) 

Z prowadzenie zeszytu 

przedmiotowego  

1 lub 2 (decyzja należy do nauczyciela)  

Pg Praca w grupie  1 

Ćw ćwiczenie praktyczne, praca z 

mapą itp. 

1 lub 2 (decyzja należy do nauczyciela) 

Ś śpiew (decyzja należy do nauczyciela) 

Pp praca plastyczna (decyzja należy do nauczyciela) 

Pt praca techniczna (decyzja należy do nauczyciela) 

Pl praca na lekcji 1 

W wystąpienia publiczne  

(referat, prezentacja ustna, 

multimedialna itp.) 

2 

Td test diagnostyczny 0 (wpis procentowy) 

Ba badanie efektów kształcenia 0  (wpis procentowy) 

Pe próbny egzamin 0  (wpis procentowy) 

Np uczeń nieprzygotowany do zajęć ----------- (zapis informacyjny) 

Bz brak zadania domowego ----------- (zapis informacyjny) 

Nb uczeń nieobecny na 

sprawdzianie / kartkówce 

----------- (zapis informacyjny) 

+ uczeń wywiązał się z obowiązku 

(ma strój sportowy, materiały 

potrzebne do lekcji itp.)  

----------- (zapis informacyjny) 

 –  uczeń nie wywiązał się z 

obowiązku, np. brak stroju 

sportowego, materiałów 

potrzebnych do lekcji itp. 

----------- (zapis informacyjny) 

 

6. Nauczyciel może numerować oznaczenia tych samych kodów. Podczas zdalnego nauczania 

przy kodach / w opisie / dodaje się „z”.  

7. Przy obliczaniu średniej ważonej stosuje się następujący schemat: 

1) każda z ocen bieżących mnożona jest przez przydzieloną jej wagę; 

2) po wymnożeniu ocen przez ich wagę dodajemy wszystkie otrzymane iloczyny; 



3) otrzymaną sumę dzielimy przez sumę wszystkich przydzielonych wag; 

4) średnią ważoną przybliżamy do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Po obliczeniu średniej ważonej ustala się ocenę śródroczną i roczną na podstawie tabeli:  

 

Średnia ważona Ocena 

Decyduje nauczyciel na podstawie ocen bieżących 

i szczególnych osiągnięć ucznia oraz przy średniej 

ważonej od 5,31. 

 

celujący 

 

od 4,76 do 5,30  bardzo dobry 

od 3,76 do 4,75 dobry 

od 2,76 do3,75 dostateczny 

od 1,76 do 2,75 dopuszczający 

od 1 do 1,75 niedostateczny 

 

9. Przy ocenianiu wychowania fizycznego stosuje się następujące zasady:  

1) w ocenianiu bieżącym nauczyciele stosują wagę „0” (kolor czarny); 

2) trenerzy uczący w oddziałach sportowych wpisują oceny bieżące w dzienniku w miejscu 

przeznaczonym na przedmiot wychowanie fizyczne; 

3) klasyfikacji śródrocznej i rocznej uczniów z wychowania fizycznego w oddziałach 

sportowych dokonują nauczyciele realizujący podstawę programową. Propozycje ocen 

nauczyciele mogą skonsultować z trenerem klubu, do którego należą uczniowie.  

10. Ocenianie religii / etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 

ust. 2. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

11. Przedmiot wychowanie do życia w rodzinie nie podlega ocenie. Udział w zajęciach 

odnotowuje się przez sprawdzenie obecności.  

12. Wobec uczniów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-

pedagogicznej, stosuje się indywidualne kryteria oceny zgodne z zaleceniami poradni. 

 

§ 27. 

Zasady oceniania zachowania 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców/ opiekunów prawnych o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

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; 

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) dbałość o estetyczny, schludny i stosowny wygląd, w tym ubiór i fryzurę; 

9) udział ucznia w wolontariacie. 



4. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się 

według następującej skali: 

1) wzorowe – wz; 

2) bardzo dobre – bdb; 

3) dobre – db; 

4) poprawne – pop; 

5) nieodpowiednie – ndp; 

6) naganne – ng. 

5. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne 

zachowanie ucznia. Ocena bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena 

poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne. 

6. Śródrocznej i rocznej oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy, 

uwzględniając: 

1) własne spostrzeżenia; 

2) opinie innych nauczycieli o zachowaniu uczniów danej klasy; 

3) opinie uczniów, pracowników szkoły zgłoszone wychowawcy klasy;  

4) opinie samego ucznia. 

7. Rada Pedagogiczna na zebraniach ma prawo do zmiany oceny klasyfikacyjnej zachowania 

proponowanej przez wychowawcę. 

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/ opiekunów prawnych wychowawca uzasadnia 

ustaloną ocenę. 

9. Rodzice ucznia, który otrzymał od wychowawcy klasy naganną lub nieodpowiednią ocenę 

zachowania, zobowiązani są ustalić z wychowawcą klasy skuteczne sposoby ułatwiające 

uzyskanie poprawy zachowania ucznia w kolejnym półroczu. 

10. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

jest ostateczna z zastrzeżeniem § 31. 

11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 28. 

Kryteria oceniania zachowania 

 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1) przestrzega regulaminu zapisanego w Statucie Szkoły i respektuje normy społeczne; jest 

wzorem dla innych; 

2) zawsze wywiązuje się z obowiązków szkolnych: nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia i 

nie spóźnia się na lekcje; systematycznie odrabia prace domowe, jest zawsze przygotowany do 

zajęć, osiąga maksymalne oceny zgodnie ze swoimi możliwościami i zdolnościami; 

3) sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, wzorowo pełni dyżury klasowe,  

4) przejawia troskę o mienie szkoły; 

5) rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach 

zainteresowań; 

6) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, np. w akademiach, uroczystościach, imprezach; 

7) bywa inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska; 

8) godnie reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach sportowych; projektach, akcjach 

charytatywnych itp.; 

9) zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych; 



10) okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, członkom 

rodziny, kolegom i ich rodzicom; 

11) wykazuje się kulturą osobistą w szkole i poza nią;  

12) nie używa wulgaryzmów oraz obraźliwych słów i gestów, zwraca się po imieniu do 

kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe; 

13) reaguje na negatywne postawy i zachowania kolegów, przeciwdziała intrygom, obmowom 

i szykanom w zespole klasowym; 

14) jest koleżeński i życzliwy: z własnej inicjatywy pomaga kolegom w nauce; 

15) zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym; rozumie 

potrzeby osób niepełnosprawnych; 

16) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości; 

17) jest uczciwy w codziennym postępowaniu: nie kłamie i nie oszukuje; 

18) dba o zdrowie, właściwie reaguje w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym; 

19) nie ulega nałogom (nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa środków 

odurzających); 

20) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

21) przestrzega zasad higieny osobistej; 

22) zawsze dba o estetykę własnego wyglądu: nosi obuwie zmienne i ma schludny stosowny 

do sytuacji wygląd; na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) przestrzega regulaminu zapisanego w Statucie Szkoły i respektuje normy społeczne; 

2) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych: uczęszcza na zajęcia, nie ma 

nieusprawiedliwionych nieobecności; nie spóźnia się na zajęcia szkolne; stara się być zawsze 

przygotowany do lekcji; 

3) chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy, szkoły i środowiska, bardzo dobrze wywiązuje 

się z powierzonych mu zadań; 

4) bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych; 

5) troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek otoczenia; 

6) prezentuje wysoki poziom kultury osobistej,  

7) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, nie używa 

wulgarnego słownictwa; 

8) nie obraża innych osób, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów; 

9) jest koleżeński i życzliwy, chętnie pomaga innym, rozumie potrzeby osób 

niepełnosprawnych, okazuje szacunek osobom starszym; 

10) jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii; 

11) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

12) dba o zdrowie swoje i innych, nigdy nie ulega nałogom; 

13) dba o swój wygląd: nosi schludny i stosowny ubiór; zmienia obuwie, na uroczystości 

szkolne przychodzi w stroju galowym; 

14) przestrzega zasad higieny osobistej; 

15) nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) przestrzega regulaminu zapisanego w Statucie Szkoły i respektuje normy społeczne; 

2) dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków, punktualnie przychodzi na lekcje i inne 

zajęcia i przygotowuje się do nich; 



3) spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym własnej inicjatywy; 

4) nie odmawia udziału w pracach na rzecz klasy i szkoły;  

5) szanuje mienie społeczne; 

6) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami;  

7) jest koleżeński i życzliwy dla innych;  

8) szanuje ludzi starszych i niepełnosprawnych; 

9)  nie obraża innych osób słowem, gestem ani czynem i nie utrudnia pracy kolegom 

i pracownikom szkoły;  

10) pozytywnie reaguje na uwagi nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

11) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, nie używa 

wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą człowieka; 

12) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości; 

13) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole, na wycieczkach i imprezach szkolnych;  

14) prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożenia; 

15) dba o swoje zdrowie i nie ulega nałogom; 

16) nosi stosowny ubiór wymagany regulaminem szkoły; na uroczystości szkolne przychodzi 

w stroju galowym; 

17) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu, w tym stosowność ubioru;  

18) nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag lub nie ma uwag dotyczących rażącego 

naruszenia regulaminu szkolnego. 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły, zdarzają mu się drobne 

uchybienia; 

2) na ogół wywiązuje się z powierzonych mu prac i obowiązków;  

3) uczestniczy w życiu klasy, czasami uczestniczy w akademiach szkolnych; 

4)  systematycznie uczęszcza na zajęcia, sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki 

szkolne; 

5) ma nie więcej niż 10 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w półroczu; 

6) sporadycznie spóźnia się na lekcje; 

7) szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia cudzej własności 

dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę; 

8) poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły;  

9) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć; 

10) czasem pomaga koleżankom i kolegom; 

11) stara się unikać kłótni i konfliktów;  

12) nie wszczyna bójek i nie uczestniczy w nich;  

13) nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie słabszymi;  

14) w przypadku niewłaściwego zachowania pozytywnie reaguje na uwagi pracowników 

szkoły; 

15) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem; 

16) używa zwrotów grzecznościowych;  

17) czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci 

naprawienia swojego błędu; 

18) stara się być tolerancyjnym wobec innych kultur, narodowości i religii; 

19) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią; 

20) dba o swoje zdrowie i nie ulega nałogom; 

21) przestrzega zasad higieny osobistej; 



22) ma schludny wygląd, zdarza mu się zapomnieć wymaganego stroju, w tym obuwia 

zmiennego; 

23) nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego zachowania 

się podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych. 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) często łamie zasady regulaminu szkolnego;  

2) ma negatywny wpływ na swoich kolegów; 

3) nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale, często jest 

nieprzygotowany do lekcji, nie wykonuje poleceń nauczycieli; 

4) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły, zakłóca przebieg uroczystości szkolnych; 

5) ma od 11 do 30 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych w półroczu; 

6) często spóźnia się na lekcje; 

7) lekceważy ustalone normy społeczne: swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć;  

8) bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje, w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, 

pracowników szkoły i rodziców;  

9) jest agresywny w stosunku do rówieśników; 

10)  nie szanuje cudzej własności, niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne; 

11) nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, personelu szkoły 

i kolegów, używa wulgarnych słów i obraźliwych gestów; 

12) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole oraz podczas wycieczek i wyjść szkolnych;  

13) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych (przynosi do szkoły 

niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, na 

przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych);  

14) nie podejmuje prób poprawy swojego zachowania; 

15) ulega nałogom; 

16) często zaniedbuje higienę osobistą; 

17) nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu. 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie przestrzega zasad regulaminu szkolnego i nie wywiązuje się z obowiązków ucznia: nie 

przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zajęć domowych, wagaruje; 

2) w półroczu opuścił ponad 30 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia; 

3) bardzo często spóźnia się na zajęcia; 

4) nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli; swoim zachowaniem: uniemożliwia 

prowadzenie lekcji;  

5) rozmyślnie niszczy mienie szkoły lub prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku naprawienia 

szkody; 

6) daje zły przykład rówieśnikom, wpływa na nich demoralizująco; 

7) wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest arogancki, wulgarny i agresywny; 

8) prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuszcza się kradzieży; 

9) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie; 

10) nagminnie używa wulgarnego słownictwa; 

11) poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża zdrowie 

własne i innych osób; 

12) bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia; 

13) ulega nałogom (pali papierosy lub pije alkohol albo stosuje środki odurzające lub je 

rozprowadza); 

14) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych; 



15) wchodzi w konflikt z prawem; 

16) swoim zachowaniem obraża ludzi oraz naraża na szwank honor szkoły i ojczyzny.  

 

 

§ 29. 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, a okres drugi trwa od 1 

lutego do zakończenia roku szkolnego. 

3.  Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i 

ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną 

w niniejszym statucie. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a wychowawcy – 

śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

5. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

6. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie 

ocena śródroczna staje się oceną roczną. 

7. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, na zebraniu 

z wychowawcą, rodzice/ opiekunowie prawni uczniów klas IV - VIII zostają powiadomieni 

o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych/rocznych z zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych i dodatkowych, o zagrożeniu nieklasyfikowaniem ucznia oraz przewidywanej 

obniżonej ocenie zachowania (nieodpowiedniej i nagannej).  

1) Rodzic potwierdza podpisem przyjęcie informacji; 

2) W przypadku nieobecności rodziców/ opiekunów prawnych na zebraniu, wychowawca 

powiadamia ich e-mailem przez dziennik elektroniczny. W przypadku braku potwierdzenia 

odebrania wiadomości, wysyła informację listem poleconym. Rodzic, który nie odebrał listu 

poleconego, nie może wnosić zastrzeżeń do oceny wystawionej przez nauczyciela oceny 

8. Na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczniowie i rodzice 

zostają poinformowani o wszystkich przewidywanych śródrocznych / rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania za pomocą wpisu tych ocen w dzienniku 

elektronicznym.  

9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku, zespół nauczycieli 

uczących ucznia opracuje program działań w celu uzupełnienia przez ucznia braków. 

 

 

§ 30. 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych 
1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 

2. Ocenę wyższą od przewidywanej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczeń może uzyskać 

po przeprowadzeniu ustalonej przez nauczyciela przedmiotu formy sprawdzenia wiedzy. 

3. Warunkiem przystąpienia do ustalonego przez nauczyciela sposobu sprawdzenia wiedzy 

ucznia jest złożenie przez ucznia lub jego rodziców do nauczyciela pisemnej prośby o 



podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą od przewidywanej:  

1) frekwencja na zajęciach wyższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);  

2) usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach; 

3) przystąpienie do wszystkich zaplanowanych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych; 

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych; 

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji 

indywidualnych.   

5. Nauczyciel po otrzymaniu wniosku w ustalonym z uczniem lub jego rodzicami terminie zleca 

wykonanie dodatkowych zadań. Powyższe czynności muszą odbyć się nie później niż 3 dni 

robocze przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

6. Dokumentacja z przeprowadzonego przez nauczyciela sprawdzenia wiedzy ucznia oceniona 

zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania zostaje w posiadaniu nauczyciela przedmiotu.  

 

 

§ 31. 

Tryb i warunki podwyższenia oceny zachowania 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować w formie pisemnej 

do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 2 dni 

od otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania i nie później 

niż 3 przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.  

2. We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega. 

3. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku zaistnienia nowych 

okoliczności, np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, jego osiągnięciach, pracy 

społecznej na rzecz środowiska itp. 

4. Wychowawca po otrzymaniu wniosku w ustalonym z uczniem lub jego rodzicami terminie 

zleca wykonanie zadań. Powyższe czynności muszą odbyć się nie później niż 2 dni robocze 

przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

5. Dokumentacja obejmujące przedstawiony powyżej wykaz proponowanych czynności 

podejmowanych przez ucznia zostaje w posiadaniu wychowawcy klasy.  

 

§ 31a. 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 

terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji.  

3. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 

2) wychowawca klas; 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

4) pedagog lub psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 



6) przedstawiciel rady rodziców. 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może 

być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) wynik głosowania; 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 

§ 32. 

Egzamin klasyfikacyjny 
1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 

prośbę jego rodziców/ opiekunów prawnych rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą oraz uczeń, który wyrównuje różnice programowe w związku ze zmianą 

szkoły.  

5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do 

egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć 

artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny 

zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/ opiekunami 

prawnymi.  

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć 

technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien 

mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek 

szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił 

na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji;  

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniej klasy.  



11. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 10 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami/ 

opiekunami prawnymi liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w 

ciągu jednego dnia. 

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

rodzice/ opiekunowie prawni ucznia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji, termin egzaminu 

klasyfikacyjnego, zadania/ćwiczenia egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz 

uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

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

przez dyrektora szkoły. 

15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna 

z wyjątkiem oceny rocznej niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

 

§ 33. 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym 

 

1. Uczeń lub jego rodzice / opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone 

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, 

w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych.  

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i 

jego rodzicom. 

4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na prośbę własną lub w innych osób, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

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

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 



8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, nazwę zajęć edukacyjnych, 

z których był przeprowadzony sprawdzian, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik 

sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

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

przez dyrektora szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami / opiekunami prawnymi. 

 

 

§ 34. 

Egzamin poprawkowy 
1 Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego z których to 

przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

6. 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. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą:  

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

komisji; 

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.  

8. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub – w 

przypadku jego nieobecności – zespół nauczycieli danego przedmiotu, a zatwierdza dyrektor 

szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym.  

1) Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym z danego 

przedmiotu według pełnej skali ocen; 

2) W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w 

nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 

9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na prośbę własną lub innych osób, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.  

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 

komisję.  

11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna  

z zastrzeżeniem ust. 15. 



13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji  

i powtarza klasę.  

15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji 

mają zastosowanie przepisy § 33. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

 

§ 35. 

Promowanie i ukończenie szkoły 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

3. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że 

te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w 

klasie programowo wyższej. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz laureaci 

i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna 

ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo 

uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę 

końcową celującą. 

5. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest 

klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Uczniowi nie ustala się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych 

edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub 

ukończenia szkoły. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem.  

7. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu. Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie 

dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.  

8. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  


