
ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

Wyciąg ze STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ  

im. JANA PAWŁA II  W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

 

§ 10 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 
przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę 
podstawę.  

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 osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom lub prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 
trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach uczniów; 

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

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych; 



2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

5) ustalanie końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane końcoworocznych 
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz 
końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

SKALE OCEN 

§ 11 

1. Dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dla uczniów Gimnazjum, za 
wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 

6 – celujący, 

5 – bardzo dobry, 

4 – dobry, 

3 – dostateczny, 

2 – dopuszczający, 

1 – niedostateczny, 

przy czym dopuszcza się stosowanie oznaczeń „+” lub „-” w odniesieniu do ocen 
bieżących, jak również dodatkowe znaki:  

np. – oznacza nie przygotowanie do lekcji, 

bz.  – oznacza brak zadania, 

nb. –  oznacza nieobecny, 

 z. –  oznacza brak zeszytu, 



st. – oznacza brak stroju gimnastycznego. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania dla uczniów, o których mowa w ust.1, 
ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

3. Dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oceny  śródroczne i roczne oceny 
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 
zachowania są ocenami opisowymi, przy czym ocena opisowa zachowania ucznia 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym zależna jest od 
indywidualnych możliwości i stanu zdrowia dziecka. 

4. Uczniowie upośledzeni w stopni głębokim nie są oceniani. 

5. Oceny bieżące uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 1, z zastrzeżeniem w ust. 6, ustala się 
wg następujących zasad: 
1) W pierwszym półroczu stawiane są w zeszytach i na kartach pracy uczniów rysunkowe 

stemple-słoneczka, które oznaczają: 

  -  pracujesz wspaniale, 

  - trzeba więcej ćwiczyć,  

oraz słoneczka z chmurką, które oznaczają, że uczeń pracuje dobrze; 

2) natomiast w dziennikach oceny wyrażone w punktach, przy czym:  

6 pkt.  oznacza „wspaniale pracujesz”, 

5 pkt.  oznacza „bardzo dobrze pracujesz”, 

4 pkt.  oznacza „dobrze pracujesz”, 

3 pkt.  oznacza „słabo pracujesz, pracuj więcej”, 

2 pkt.  oznacza „bardzo słabo pracujesz, musisz dużo ćwiczyć”, 

1 pkt.  oznacza „ źle, nie opanowałeś wiadomości”; 



3) w drugim półroczu, zarówno w zeszytach jak i na kartach pracy i sprawdzianach  
oraz w dzienniku stawiane tylko oceny wyrażone w punktach.   

4) Oceny bieżące uczniów klas II-III Szkoły Podstawowej nr 1, z zastrzeżeniem w ust. 6, 
wyrażane są w punktach, przy czym: 

6 pkt. - ocena maksymalna wiadomości wykraczają poza program, 

5 pkt. - wiadomości objęte programem nauczania w pełni opanowane, 

4 pkt.- wiadomości objęte programem nauczania opanowane w stopniu 
zadowalającym, 

3 pkt.- wiadomości objęte programem nauczania opanowane słabo, 

2 pkt.- wiadomości objęte programem nauczania opanowane bardzo słabo, 

1 pkt.- wiadomości objęte programem nauczania nie opanowane. 

Dopuszcza się stawianie znaków „+” lub „-”. 

6. Oceny bieżące uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 1 z religii oraz z języka 
angielskiego ustala się wg skali, o której mowa w ust. 1. 

7. Oceny bieżące uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym wyrażane są w formie poziomów: 

1) poziom najwyższy – szósty – znak 6, oznacza: super, wykonałeś polecenie lepiej niż 
oczekiwałam, jesteśmy z ciebie bardzo zadowoleni; 

2) poziom wysoki – piąty – znak 5, oznacza: wspaniale, wszystkie polecenia wykonałeś 
prawidłowo, pracuj tak dalej; 

3) poziom dobry – czwarty – znak 4, oznacza: dobrze, twoja praca (odpowiedź) podoba mi 
się, spróbuj pracować jeszcze lepiej; 

4) poziom zadowalający – trzeci – znak 3, oznacza: widzę, że się starasz, jesteśmy pewni, 
że stać cię na więcej; 

5) poziom do poprawy – drugi – znak 2, oznacza: tym razem się nie udało, musisz jeszcze 
popracować. 
                                  FORMUŁOWANIE WYMAGAŃ 

§ 12 

1. Wymagania edukacyjne są formułowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów dla 
każdego poziomu edukacyjnego w oparciu o podstawę programową i wybrany program 
nauczania. 

2. Nauczyciele do 30 września każdego roku informują uczniów oraz ich rodziców lub 
prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 



poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania,  o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, o minimalnej ilości 
ocen koniecznych do klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz o warunkach i trybie uzyskania 
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych, przy czym: 

1) uczniowie są informowani : 

a) w czasie pierwszych lekcji z poszczególnych przedmiotów, co przedstawiciel klasy 
potwierdza swoim podpisem  w dzienniku lekcyjnym na stronach z ocenami, 

b) poprzez udostępnienie przedmiotowych systemów oceniania do wglądu 
w bibliotece szkolnej, 

c) przez wychowawców klas, szczególnie o warunkach i sposobie oraz kryteriach 
oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach udzielenia 
uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, 

d)  przez wychowawców klas drugich gimnazjum o warunkach realizacji projektu 
edukacyjnego; 

2) rodzice są informowani: 

a) poprzez udostępnienie przedmiotowych systemów oceniania do wglądu 
w bibliotece szkolnej, 

b) bezpośrednio przez nauczyciela przedmiotu w czasie konsultacji indywidualnych, 

c) przez wychowawców klas, podczas wrześniowych spotkań z rodzicami, szczególnie 
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach 
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania oraz skutkach udzielenia uczniowi nagannej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zachowania, 

d) przez wychowawców klas drugich gimnazjum, podczas wrześniowych spotkań z 
rodzicami, o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

3. Nauczyciele są zobowiązani, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 
edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu 
się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom. 

4. Wymagania edukacyjne są formułowane dla dwóch zakresów: podstawowego 
i ponadpodstawowego, przy czym: 

1) zakres podstawowy obejmuje wiadomości i umiejętności, które można zaklasyfikować 
jako bardzo łatwe i łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, niezbędne w dalszej nauce, 
a w szczególności: 



a) za opanowanie umiejętności i przyswojenie wiedzy z zakresu podstawowego  
uczeń  otrzymuje ocenę dostateczną, 

b) za słabe opanowanie umiejętności i za słabe przyswojenie wiedzy z zakresu 
podstawowego oraz za pracę z pomocą nauczyciela , ale rokujące nadzieję na 
nadrobienie zaległości, uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, 

c) za bardzo słabe opanowanie umiejętności i za słabe przyswojenie wiedzy, w takim 
stopniu, że nie rokuje nadziei na nadrobienie zaległości pomimo pracy z pomocą 
nauczyciela, lub nie opanowanie umiejętności i nie  przyswojenie wiedzy, uczeń 
otrzymuje  ocenę niedostateczną; 

2) zakres ponadpodstawowy obejmuje wiadomości i umiejętności trudniejsze, takie które 
rozszerzają podstawy przedmiotu, pogłębiają interdyscyplinarność lub swoistość, mają 
charakter hipotez i są problematyczne:  

a) za opanowanie umiejętności i przyswojenie wiedzy z tego zakresu uczeń otrzymuje 
ocenę bardzo dobrą, o ile  wykazuje się pełnym opanowaniem tych umiejętności 
i samodzielnie operuje zdobytą wiedzą, 

b) za opanowanie umiejętności i przyswojenie wiedzy z tego zakresu uczeń otrzymuje 
ocenę dobrą, o ile  stopień opanowania tych umiejętności i operowanie zdobytą 
wiedzą wymaga niewielkiego wsparcia lub pomocy nauczyciela, 

c) jeżeli umiejętności nabyte przez ucznia oraz zakres jego wiedzy wykraczają poza 
wymagania edukacyjne, uczeń otrzymuje ocenę celującą. 

5. Egzekwowanie wymagań jest oparte o następujące zasady : 

1) stymulowanie ucznia do własnego rozwoju;  

2) jawność ocen dla ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów; 

3) rzetelność;  

4) obiektywizm; 

5) na wniosek ucznia albo jego rodziców lub prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia 
ustaloną ocenę ustnie lub pisemnie, zgodnie z wnioskiem rodziców; 

6) na wniosek ucznia albo jego rodziców lub prawnych opiekunów nauczyciel udostępnia 
do wglądu sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą 
oceniania. 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ 

§ 13 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 



edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

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

3. 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.  

4. Dyrektor Zespołu Szkół zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub z informatyki 
na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 
zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.  

5. Uczeń lub jego rodzice są zobowiązani dostarczyć opinię lekarską w terminie do 7 dni od jej 
wystawienia; w wyjątkowych sytuacjach termin ten można wydłużyć. 

6. Uczeń na pisemny wniosek rodziców może być zwolniony z lekcji religii oraz z lekcji 
wychowania do życia w rodzinie. 

7. Dyrektor Zespołu Szkół, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów oraz na podstawie 
opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego.  

8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia.  

9. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub z  informatyki lub 
z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".  

 OCENIANIE BIEŻĄCE 

§ 14 

1. Ocenianie bieżące odbywa się w czasie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
za wyjątkiem wychowania do życia w rodzinie. 

2.  Ocena bieżących postępów ucznia jest prowadzona systematycznie tj. równomiernie 
rozłożona na cały okres nauki oraz wieloaspektowo tj. obejmuje różne formy aktywności 
ucznia. 

3. Ocena bieżących postępów ucznia dokonywana jest w formie ocen cząstkowych zgodnie ze 
skalą określoną w § 11 ust.1. 



4. Szczegółowe zasady oceniania uwzględniające specyfikę poszczególnych przedmiotów 
określone są w przedmiotowych systemach oceniania, zwanych dalej PSO. 

5. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne, ćwiczenia,  sprawdziany, kartkówki, wypracowania, 
dyktanda, umiejętności ucznia, zadania domowe, zeszyt ucznia, wytwory ucznia, 
zaangażowanie w czasie zajęć, udział w konkursach i zawodach. Szczegółowy opis 
sposobów sprawdzania stopnia opanowania umiejętności i wiedzy określonej wymaganiami 
edukacyjnymi oraz postępu ucznia  w tym zakresie zawiera poniższa tabela: 

Lp. 
Oceniana forma 

aktywności 
Symbol w 
dzienniku 

Zasady oceniania 

1. 
odpowiedzi 

ucznia 
O 

1. Pytania należy sformułować precyzyjnie i jasno, 
2. treść pytań oraz sposób ich stawiania powinny 
zachęcać ucznia do udzielenia odpowiedzi, 
3. pytania powinny być zgodne z wymaganiami 
edukacyjnymi danego przedmiotu, 
4. w sytuacji, gdy uczeń ma problem z udzieleniem 
odpowiedzi, należy go naprowadzić zadając co najmniej 
dwa pytania dodatkowe, 
5.uczeń może być pytany : 
1)  na początku lekcji z trzech ostatnich tematów, 
2)  w trakcie lekcji – powtórzenie z określonego działu, 
3) w trakcie lekcji lub pod koniec lekcji - z aktualnie 
omawianego materiału.                   

2. 
wykonywanie 

poleceń lub 
ćwiczeń 

Ć 

1. Wydawane polecenia powinny być zgodne 
z wymaganiami z danego przedmiotu, 
2. wydawane polecenia powinny być możliwe do 
realizacji, 
3. przy ocenie należy brać pod uwagę zaangażowanie 
ucznia, jego dociekliwość oraz wykorzystanie 
dotychczasowej wiedzy. 

3. 
sprawdzian 

pisemny (test, 
klasówka) 

S 

1. Sprawdzian może mieć formę testu wyboru, pytań 
z luką, pytań otwartych lub testu mieszanego, 
2. sprawdzian jest przeprowadzany po zrealizowaniu 
i utrwaleniu określonego działu, przy czym: 
a) jest zapowiadany co najmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem, 
b) fakt zapowiedzi nauczyciel  odnotowuje dzienniku 
c) w ciągu dnia może być tylko jeden sprawdzian,  
zaś w ciągu tygodnia najwyżej trzy, 
d) ocena ze sprawdzianu może być poprawiona na 
wniosek ucznia, w terminie i w formie ustalonej przez 
nauczyciela przedmiotu, 
3. korzystanie z niedozwolonych pomocy w czasie 
sprawdzianu lub przeszkadzanie innym dyskwalifikuje 
pracę ucznia: w takiej sytuacji uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną i uczeń nie ma możliwości poprawy 
oceny niedostatecznej, 



4. kartkówka K 

1. Kartkówka obejmuje zakres materiału co najwyżej 
z trzech  ostatnich lekcji, 
2.w ciągu dnia mogą być co najwyżej dwie kartkówki, 
3.korzystanie z niedozwolonych pomocy w czasie 
kartkówki lub przeszkadzanie innym dyskwalifikuje 
pracę ucznia: w takiej sytuacji uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

5. wypracowania W 
Zasady oceny wypracowania określone są w PSO 
z języka polskiego lub obcego. 

6. dyktando D 
Zasady oceny dyktand określone są w PSO z języka 
polskiego lub obcego, 

7. 
testy 

umiejętności 
T 

1. Zgodne z wymaganiami edukacyjnymi, szczególnie  
z takich przedmiotów jak wychowanie fizyczne, 
informatyka, plastyka, muzyka i technika, 
2. przy wystawieniu oceny uwzględnia się 
w szczególności stopień opanowania określonej 
umiejętności oraz chęć i zaangażowanie ucznia w tym 
zakresie.   

8. 
prace/wytwory 
ucznia, w tym 

długoterminowe 
P 

1.Prace mogą być wykonane indywidualnie lub 
zespołowo, 
2.oceniając prace ucznia należy brać przede wszystkim 
pod uwagę pomysłowość i oryginalność, estetykę, 
zgodność z tematem, umiejętność poszukiwania 
i porządkowania informacji, różnorodność 
wykorzystanych źródeł inspiracji, terminowość 
wykonania pracy, 
3. nauczyciel przedmiotu może ustalić dodatkowe 
kryteria. 

9. 
zadania 
domowe 

Zad. 

Przy ocenie  zadań domowych stosuje się następujące 
kryteria: 
1. zgodność z tematem 
2. wkład pracy ucznia 
3. estetyka 
4. inne ustalone przez nauczyciela przedmiotu 

10. zeszyt Z 

Przy ocenie  zeszytu stosuje się następujące kryteria: 

1. kompletność notatek, 
2. systematyczność ich prowadzenia, 
3. estetykę i czytelność, 
4. poprawność ortograficzną, 
5. respektowanie zasad ustalonych przez nauczyciela 
przedmiotu. 

11. aktywność A 
Oceniając aktywność ucznia należy uwzględnić :  
1. częstotliwość zgłaszania się na lekcji, 
2. orientację w zakresie realizowanego materiału, 



3. pracę w zespole, 
3.przygotowanie do lekcji, w tym także w zakresie 
posiadania odpowiednich przyborów, zeszytów 
i podręczników. 

12. 
udział w 

konkursach i 
zawodach 

Kon. 
Według uznania nauczyciela przygotowującego ucznia 
do konkursów oraz w zależności od zajętego miejsca. 

 

6. Minimalna  ilość ocen niezbędna do wystawienia oceny klasyfikacyjnej jest zapisana w 
Przedmiotowym Systemie Oceniania. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany podać uczniom szczegółowe kryteria oceny, przy czym w 
ocenianiu sprawdzianów/testów stosuje się następującą skalę: 

ponad 90% oraz wykonanie zadań o podwyższonym stopniu trudności – celujący, 
90%  -  100%   - bardzo dobry, 
70%  -  89 %    - dobry, 
50%  -  69 %    - dostateczny, 
40%  -  49 %    - dopuszczający, 
 0%   -  39%     - niedostateczny. 
 

7a. Dopuszcza się stosowanie innych kryteriów ( np. ocenianie kształtujące), 
      niż przewidziano w ust. 7, pod warunkiem ich uwzględnienia w PSO  
     oraz  poinformowania o nich uczniów. 

8. 1) Nauczyciel jest zobowiązany poinformować uczniów o wynikach prac 
        pisemnych i omówić te wyniki w terminie do 14 dni od przeprowadzenia  
        sprawdzianu, kartkówki, dyktanda lub zebrania prac pisemnych do    
        sprawdzenia. 

   2). Sprawdzone prace pisemne nauczyciel przechowuje do końca danego roku  
        szkolnego.” 

8a. Nauczyciel może udostępnić do domu sprawdzone prace pisemne na prośbę ucznia 
      lub jego rodziców  lub prawnych opiekunów. 

8. Uczeń może być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej lub kartkówki albo nie mieć 
zadania domowego jeden raz w półroczu z przedmiotów, które są w wymiarze jednej 
godziny tygodniowo, dwa razy w półroczu z przedmiotów, które są w wymiarze dwóch 
godzin tygodniowo, oraz trzy razy w półroczu z przedmiotów, które są w wymiarze 
większym niż dwie godziny tygodniowo. 

9. Fakt nieprzygotowania się do lekcji uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji, co 
nauczyciel odnotowuje w dzienniku zapisując datę. 

10. W przypadku  nieobecności uczeń jest zobowiązany nadrobić zaległości korzystając 
z pomocy koleżeńskiej lub pomocy nauczyciela przedmiotu oraz  w razie potrzeby napisać 



zaległy sprawdzian w terminie ustalonym przez nauczyciela, jednak nie później niż do 2 
tygodni od dnia powrotu do szkoły po nieobecności. 

11. Bieżące oceny, szczególnie niedostateczne mogą być poprawione na wniosek ucznia 
w terminie do 2 tygodni i w formie ustalonej z nauczycielem przedmiotu, przy czym: 

1) uczeń może skorzystać z możliwości poprawy danej oceny tylko jeden raz; 

2) ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika obok oceny poprawianej np. 1/3; 

3) skreślony. 

12. Nauczyciele informują rodziców uczniów o uzyskanych ocenach bieżących  w następujący 
sposób:  

1) wpis oceny do zeszytu przedmiotowego; 

2) zapoznanie z ocenami w czasie indywidualnych konsultacji; 

3) wykaz ocen bieżących przekazywany przez wychowawców klas podczas spotkań 
z rodzicami według jednolitego wzoru ustalonego przez Dyrektora Zespołu Szkół; 

4) poprzez elektroniczny System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce zwany  w 
skrócie SKF. 

KLASYFIKACJA SRÓDROCZNA 

§ 15 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych. 

2. Klasyfikacja śródroczna jest dokonywana w styczniu i obejmuje okres od 1 września do 31 
grudnia. 

3. Oceny śródroczne z poszczególnych przedmiotów wystawiają nauczyciele uczący tych 
przedmiotów.  

4. Dokonując klasyfikacji śródrocznej nauczyciel uwzględnia: 

1)  uzyskane w okresie od 1 września do 31 grudnia oceny bieżące; 

2)  postęp ucznia w stosunku do stanu na początku roku szkolnego wynikający z 
systematycznej obserwacji ucznia; 

3) możliwości intelektualne i wkład pracy ucznia,; 

4) sytuację zdrowotną, rodzinną oraz ewentualne zdarzenia losowe;  

5) inne, w zależności od specyfiki przedmiotu zgodnie z PSO. 



5. W ostatnim tygodniu listopada Dyrektor Zespołu Szkół ustala harmonogram  klasyfikacji 
śródrocznej, określając w szczególności terminy wystawienia,  w tym szczególnie ocen 
niedostatecznych, nie klasyfikowania oraz nagannej oceny śródrocznej. 

6. Podczas spotkań z rodzicami bezpośrednio poprzedzających klasyfikację śródroczną 
wychowawca klasy jest obowiązany poinformować rodziców lub prawnych opiekunów 
ucznia o przewidywanych niedostatecznych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, 
o przypadkach nieklasyfikowania i przewidywanej nagannej śródrocznej ocenie 
zachowania.  

7. Przewidywaną śródroczną ocenę klasyfikacyjną uczeń może poprawić na wyższą, przy 
czym termin oraz formy poprawy ustala nauczyciel przedmiotu. 

8. Ustalona przez nauczyciela przedmiotu śródroczna ocena klasyfikacyjną jest ostateczna. 

9. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

10. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania i wynikającego z tego braku 
odpowiedniej ilości ocen bieżących. 

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej 
szkoła, w miarę swoich możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków, 
w szczególności poprzez: 

1) dodatkową pomoc udzielaną przez nauczyciela przedmiotu; 

2) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej; 

3) objęcie ucznia zajęciami wyrównawczymi; 

4) mobilizowanie ucznia do nadrobienia zaległości oraz informowanie w tej sprawie 
rodziców lub prawnych opiekunów. 

13. W związku z klasyfikacją śródroczną wychowawca każdej klasy przygotowuje zbiorczy 
arkusz klasyfikacyjny według jednolitego wzoru ustalonego przez Dyrektora Zespołu 
Szkół. 

14.  

KLASYFIKACJA ROCZNA  

§ 16 



1.  Klasyfikacja roczna jest przeprowadzana w czerwcu, zgodnie z harmonogramem, który jest 
corocznie ustalany przez Dyrektora Zespołu Szkół najpóźniej w pierwszym tygodniu maja. 

2. Klasyfikacja końcowa obejmuje uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 1  i uczniów klas 
III Gimnazjum.  

3. Klasyfikacja roczna w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 1 polega na podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym 
oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i 
opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Natomiast oceny klasyfikacyjne roczne 
z religii i z języka obcego ustala się wg skali określonej w § 11, ust.1. 

4. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 
skali, o której mowa  w § 11, odpowiednio ust 1 i 2. 

5. Podczas majowych spotkań z rodzicami uczniów, na co najmniej dwa tygodnie przed 
rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować 
ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów o przewidywanych dla niego rocznych 
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania.  

6. Roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów wystawiają nauczyciele uczący 
tych przedmiotów uwzględniając przy tym w szczególności: 

1) śródroczną ocenę klasyfikacyjną; 

2) uzyskane w ciągu drugiego półrocza oceny bieżące, przy czym szczególnie ważne są 
oceny uzyskane ze sprawdzianów; 

3) postęp ucznia wynikający z jego systematycznej obserwacji; 

4) możliwości intelektualne i wkład pracy ucznia; 

5) sytuację zdrowotną, rodzinną oraz ewentualne zdarzenia losowe. 

7. W terminie ustalonym w harmonogramie klasyfikacji rocznej  nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów wystawiają przewidywane  roczne oceny klasyfikacyjne wpisując je do 
dziennika w odpowiedniej rubryce na stronach z ocenami ucznia oraz informują o nich 
uczniów podczas lekcji. Uczniowie są zobowiązani wpisać przewidywane oceny do zeszytu. 

8. Skreślony. 

9. Informację, o której mowa w ust. 8 wychowawca przekazuje w formie wykazu ocen, 
zgodnie z wzorem ustalonym przez Dyrektora Zespołu Szkół, przy czym w przypadku 
zagrożenia ucznia niepromowaniem lub nieukończeniem szkoły lub roczną naganną oceną 
zachowania do wykazu dołącza się dodatkowe zawiadomienie w tej sprawie. 



10. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z informacją dotyczącą zagrożenia ucznia 
niepromowaniem lub nieukończeniem szkoły lub roczną naganną oceną zachowania 
poprzez jej podpisanie oraz zwrot wychowawcy klasy. 

11. W razie braku kontaktu z rodzicami lub opiekunami ucznia, dopuszcza się przekazanie 
wykazu przewidywanych ocen rocznych oraz informacji o zagrożeniu ucznia 
niepromowaniem lub nieukończeniem szkoły lub roczną naganną oceną zachowania za 
pośrednictwem poczty. W takiej sytuacji potwierdzeniem jest dokument nadania przesyłki. 

12. Przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną uczeń może poprawić na wyższą. Poprawa 
może nastąpić w okresie poprawy ocen, który trwa od  dnia uzyskania informacji 
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych do piątku bezpośrednio 
poprzedzającego roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej, poprzez: 

1) zdobycie ocen cząstkowych wskazujących na postęp; 

2) dodatkowe sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie, formie i  terminie 
ustalonym przez nauczyciela przedmiotu. 

13. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

14. Uczeń, który był nieklasyfikowany w czasie klasyfikacji śródrocznej może być objęty 
klasyfikacją roczną pod warunkiem nadrobienia zaległości z I półrocza. 

15. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej  oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 
ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te 
zajęcia w szkolnym planie nauczania i wynikającego z tego braku ocen bieżących. 

16. Uczeń, który był nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 
zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

17. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 
na wniosek jego rodziców albo prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może wyrazić 
zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek składa uczeń lub rodzice jego albo prawni 
opiekunowie w sekretariacie szkoły w terminie na dzień przed zebraniem klasyfikacyjnym 
Rady Pedagogicznej. 

18. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

19. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 18, nie 
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie 
fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 



20. Uczniowi, o którym mowa w ust. 18, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 
oceny zachowania.  

21. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z ustaleniami określonymi  w § 17. 

22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna  
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 23 i 25. 

23. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 
w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w § 18.  

24. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu Szkół, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 
zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

25. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor 
Zespołu Szkół  powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości 
i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
z danych zajęć edukacyjnych zgodnie z cytowanym na wstępie niniejszego Statutu 
rozporządzeniem w sprawie oceniania. 

26. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

27. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń uzyskał roczną niedostateczną ocenę 
klasyfikacyjną lub był nieklasyfikowany, jest zobowiązany przygotować pisemne 
uzasadnienie tej oceny lub nieklasyfikowania, zgodnie z wzorem ustalonym przez 
Dyrektora Zespołu Szkół. Uzasadnienie to załącza się do arkusza klasyfikacyjnego, 
o którym mowa w ust. 37. 

28. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 
przez ucznia klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 1 na wniosek wychowawcy klasy oraz po 
zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

29. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 
w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne  oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 
niedostatecznej, z zastrzeżeniem w ust.31. 

30. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który nie spełnił warunków 
określonych w ust. 29, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej powtarza 
klasę , z zastrzeżeniem w ust. 31.  

31. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz 
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo do klasy programowo wyższej 
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 



edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze 
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

32. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii albo etyki 
nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

33. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej lub kończy szkołę z wyróżnieniem. 

34. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 
średniej ocen, o której mowa w ust. 33, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

35. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści 
olimpiad przedmiotowych  otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną  ocenę 
klasyfikacyjną. 

36. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje 
się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, 
w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami. 

37. W związku z klasyfikacją roczną wychowawca każdej klasy przygotowuje zbiorczy arkusz 
klasyfikacyjny według jednolitego wzoru ustalonego przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA 

§ 16a 

1. Uczeń kończy naukę w szkole podstawowej lub  gimnazjum:  

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 
i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny 
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej; 

2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 
klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania.  

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 
średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  

4. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada 



Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu 
z rodzicami lub prawnymi opiekunami.  

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 

§ 17 

1.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w przed zebraniem Rady Pedagogicznej 
zatwierdzającym wyniki klasyfikacji. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się 
z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 
wskazanego przez Dyrektora Zespołu Szkół, nauczyciela takich samych lub pokrewnych 
zajęć edukacyjnych.  

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą 
przeprowadza komisja w składzie:  

1) Dyrektor Zespołu Szkól lub Wicedyrektor, jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 
odpowiedniej klasy. 

6. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 oraz jego rodzicami 
lub prawnymi opiekunami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 
egzaminy w ciągu jednego dnia.  

7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 
rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.  

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

1) Imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu klasyfikacyjnego. 

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

§ 18 



1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 
egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić 
zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz 
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych.  

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu Szkół w ostatnim tygodniu 
ferii letnich.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół. 
W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Zespołu Szkół lub Wicedyrektor, jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący; 

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

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku Dyrektor Zespołu Szkół powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

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

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3)  pytania egzaminacyjne; 

4)  wynik egzaminu poprawkowego. 

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

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu Szkół, nie później niż do końca września. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza, chyba ze Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na 
promowanie warunkowe.  



§ 19 

OCENIANIE ZACHOWANIA 

1. 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 oraz okazywanie szacunku innym 
osobom.  

7) udział i zaangażowanie w realizację obowiązkowego projektu edukacyjnego z 
zastrzeżeniem ust. 5a. 

2. Pochwały i uwagi na temat zachowania ucznia zapisywane są w klasowym zeszycie 
pochwał i uwag. 

3. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając: 

1) ocenę wynikającą z ust. 4 i 5; 

2) opinię nauczycieli uczących w danej klasie; 

3) opinię uczniów danej klasy;  

4) opinie ocenianego ucznia; 

5) opinię pozostałych nauczycieli w tym nauczycieli świetlicy, biblioteki i pedagoga 
szkolnego. 

4. Zachowanie ucznia ocenia się zgodnie z kryteriami wymienionymi w ust.1, przyznając 
odpowiednią ilość punktów w każdej z nich wg poniższej tabeli: 

 
 

Wywiązywanie się 
z obowiązków ucznia 

Punktualność 
3 p. – uczeń nie ma spóźnień w półroczu  
1 p. – uczeń ma do 5 spóźnień w półroczu 
0 p. – uczeń ma więcej niż 5 spóźnień w półroczu 

Rozwój własnych 
uzdolnień 

i zainteresowań 

3 p. – z własnej inicjatywy uczeń uczestniczy 
w zajęciach kół naukowych, kół zainteresowań, 
prowadzonych w szkole lub poza nią; prowadzi 
intensywne samokształcenie; reprezentuje szkołę 
w konkursach lub zawodach; albo w innej formie 



rozwija swoje możliwości, co przynosi mu 
osiągnięcia w postaci sukcesów naukowych, 
artystycznych, sportowych lub w innych 
dziedzinach.  
2 p. – z inicjatywy nauczyciela uczeń sporadycznie 
uczestniczy w zajęciach kół naukowych, kół 
zainteresowań, prowadzonych w szkole lub poza 
nią; reprezentuje klasę w konkursach lub zawodach;  
1 p. – uczeń jest zobowiązany przez nauczyciela do 
uczestnictwa w dodatkowych formach 
samokształcenia; 
0 p. - uczeń nie uczestniczy w dodatkowych 
formach samokształcenia. 

Sumienność 
i poczucie 

odpowiedzialności 

3 p. – uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych 
terminów (zwrot książek do biblioteki, 
przekazywanie usprawiedliwień, informacji od 
wychowawcy itp.); rzetelnie wywiązuje się 
z powierzonych mu oraz podejmowanych 
dobrowolnie różnorodnych prac i zadań. 
2 p. – uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych 
terminów (zwrot książek do biblioteki, 
przekazywanie usprawiedliwień, informacji od 
wychowawcy itp.); wywiązuje się z powierzonych 
mu prac i zadań; czasami podejmuje dobrowolne 
zobowiązania. 
1 p. – zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje 
ustalonych terminów(zwrot książek do biblioteki, 
przekazywanie usprawiedliwień, informacji od 
wychowawcy itp.); nie zawsze wywiązuje się 
z powierzonych mu prac i zadań; rzadko podejmuje 
dobrowolne zobowiązania. 
0 p. – uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych 
terminów (zwrot książek do biblioteki, 
przekazywanie usprawiedliwień, informacji od 
wychowawcy itp.); nie wywiązuje się 
z powierzonych mu prac i zadań; nie podejmuje 
dobrowolnych zobowiązań. 

Dbałość o wygląd 
zewnętrzny 

  

3 p. – uczeń zawsze dba o swój wygląd, stosując się 
do postanowień statutu - § 45 ust.2 pkt 5-8, ust.3 
pkt 6-9, § 45a. 
2 p. – uczeń 1 raz naruszył postanowienie statutu - 
§ 45 ust.2 pkt 5-8, ust.3 pkt 6-9, § 45a, co zostało 
odnotowane w zeszycie pochwał i uwag. 
1 p. – uczeń kilka razy naruszył postanowienie 
statutu - § 45 ust.2 pkt 5-8, ust.3 pkt 6-9, § 45, co 
zostało odnotowane w zeszycie pochwał i uwag. 
0 p. – uczeń często narusza postanowienia statutu 
- § 45 ust.2 pkt 5-8, ust.3 pkt 6-9, § 45, co zostało 



odnotowane w zeszycie pochwał i  uwag. 
 

Postępowanie zgodne 
z dobrem 

społeczności szkolnej 
 

3 p. – w codziennym życiu szkolnym uczeń 
wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na 
dostrzeżone przejawy zła, szanuje własną i cudzą 
pracę, mienie publiczne i prywatne; chętnie 
pomaga kolegom, zarówno w nauce, jak i w innych 
sprawach życiowych.  
1 p. – uczeń raz postąpił nieuczciwie, ale reaguje 
na dostrzeżone przejawy zła, szanuje własną 
i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne; chętnie 
pomaga kolegom, zarówno w nauce, jak i w innych 
sprawach życiowych. 
0 p. – uczeń zazwyczaj postępuje nieuczciwie, nie 
reaguje na dostrzeżone przejawy zła, nie szanuje 
własnej i cudzej pracy, mienia publicznego 
i prywatnego. 
 

Dbałość o honor 
i tradycje szkoły 

 

3 p. – uczeń swoją postawą, działaniem i udziałem 
w różnych imprezach zewnętrznych 
i wewnętrznych dba o dobre imię szkoły i jej 
tradycje. 
1 p. – uczeń swoją postawą i działaniem nie szkodzi 
dobremu imieniu szkoły. 
0 p. – uczeń poprzez swoje postępowanie w szkole 
i poza nią uwłacza dobremu imieniu szkoły. 
 

Dbałość o piękno 
mowy ojczystej 

 

3 p. – uczeń zawsze wypowiada się w sposób 
kulturalny, nie używa wulgaryzmów i słów, 
uznawanych za obraźliwe. 
1 p. – zdarzyło się, że uczeń wypowiedział się 
w sposób obrażający innych lub użył 
wulgaryzmów, co zostało odnotowane w zeszycie 
uwag.  
0 p. – uczeń często wyraża się w sposób obrażający 
innych i używa wulgaryzmów 
 

Dbałość o 
bezpieczeństwo 

i zdrowie własne 
oraz innych osób 

Przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa 

3 p. – uczeń zawsze sam przestrzega zasad 
bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na 
występujące zagrożenia. 
0 p. – zachowanie ucznia stwarza zagrożenia dla 
innych. 
 
 

Postawa wobec 
nałogów i uzależnień 

3 p. – nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów 
czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest od nich 
wolny i swoja postawą zachęca innych do 
naśladowania. 



0 p. – zauważono, ze uczeń palił, był pod wpływem 
alkoholu lub przyjmował narkotyki w szkole lub 
poza nią. 
 

Godne i kulturalne 
zachowanie się 

w szkole i poza nią 
oraz okazywanie 
szacunku innym 

osobom 

 

3 p. – uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje 
wysoką kulturę dyskusji, a jego postawa 
nacechowana jest życzliwością do otoczenia, odnosi 
się z szacunkiem do innych uczniów, nauczycieli, 
pracowników Zespołu Szkół, wszystkich osób 
niezatrudnionych w Zespole Szkół, 
zaangażowanych w działalność na terenie szkoły 
oraz wszystkich uczniów innych szkół, 
przebywających gościnnie na terenie Zespołu 
Szkół. 
 
0 p. – Uczeń zazwyczaj jest nietaktowny, 
agresywny, nie stara się nawet o zachowanie 
kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy, czy 
dyskusji, nie okazuje szacunku innym uczniom, 
nauczycielom, pracownikom Zespołu Szkół, 
wszystkim osobom niezatrudnionym w Zespole 
Szkół, zaangażowanym w działalność na terenie 
szkoły oraz wszystkim uczniom innych szkół, 
przebywającym gościnnie na terenie Zespołu Szkół 
 

 
5. Ustala się następującą skalę punktową zachowania. 

więcej niż  27 – wzorowe 
26 – 23 – bardzo dobre 
22 – 19 – dobre 
18 – 15 – poprawne  
14 – 11 – nieodpowiednie 

    10 – 0 – naganne  
 5a. Ustalając ocenę końcową zachowania ucznia Gimnazjum wychowawca klasy      
uwzględnia dodatkowo punkty uzyskane za udział i zaangażowanie w realizację 
obowiązkowego projektu edukacyjnego zgodnie z poniższymi kryteriami: 

1) 3 p. - Podczas realizacji projektu edukacyjnego czynnie uczestniczył 
w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych 
działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji. 

2) 2p.- Prawidłowo wypełniał przydzielone zadania w okresie realizacji projektu 
edukacyjnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu. 

3) 1p. - Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu edukacyjnego, lecz 
zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub 
konfliktów w zespole. 



4) 0 p. - Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu 
edukacyjnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego 
przez zespół harmonogramu pracy. Jego postawa była lekceważąca zarówno 
w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna. 

5b. Ustalając ocenę śródroczną oraz końcową zachowania ucznia, wychowawca klasy      
uwzględnia dodatkowo liczbę godzin nieusprawiedliwionych w półroczu zgodnie z 
poniższymi kryteriami: 

1) brak godzin nieusprawiedliwionych w półroczu, ocena zostaje ustalona zgodnie ze 
skalą z ust. 5, 

2) do siedmiu godzin nieusprawiedliwionych w półroczu, ocena zachowania ustalona 
zgodnie ze skalą z ust. 5 zostaje obniżona o jeden stopień, 

3) więcej niż siedem godzin nieusprawiedliwionych w półroczu, ocena zachowania 
ustalona zgodnie ze skalą z ust. 5 zostaje obniżona o dwa stopnie. 
 

6. Wychowawca może podwyższyć lub obniżyć ocenę z zachowania o jeden stopień na 
warunkach określonych w § 19a i 19b.  

7. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania uczniowi, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 
lub odchyleń na jego zachowania na podstawie wydanych opinii lub orzeczeń. 

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

9. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 
lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu 
ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

10. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń 
klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.  

11. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem § 19c.  

§ 19a 

1. Uczeń może otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 
w przypadku, gdy jego zachowanie ulegnie zauważalnej poprawie. 

2. Potwierdzeniem poprawy zachowania mogą  być: 



1) widoczne zmniejszenie się ilości uwag o zachowaniu wpisywanych przez nauczycieli 
w zeszycie pochwał i uwag, 

2) uzyskanie co najmniej 3 pochwał udokumentowanych w zeszycie pochwał i uwag, 

3) zauważalna zmiana w zakresie frekwencji tj. brak spóźnień i nieobecności 
nieusprawiedliwionych, 

4) zauważalna przez nauczycieli  poprawa w zakresie przygotowania się ucznia do zajęć, 
potwierdzona w zeszycie pochwał i uwag przez nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów, 

5) zauważalny wzrost aktywności społecznej potwierdzony w zeszycie pochwał i uwag 
przez nauczycieli. 

3. Wychowawca klasy  rozpatruje możliwość podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej na 
pisemny, uzasadniony wniosek skierowany przez ucznia lub jego rodziców albo prawnych 
opiekunów do wychowawcy klasy.  

§ 19b 

1. Uczeń może otrzymać niższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 
jeżeli w okresie od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie do plenarnego, rocznego 
zebrania zatwierdzającego wyniki klasyfikacji rocznej zaistnieje sytuacja rażącego 
naruszenia obowiązków ucznia lub zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia albo życia. 

2. Wychowawca klasy jest zobowiązany niezwłocznie poinformować na piśmie rodziców lub 
prawnych opiekunów o zaistnieniu sytuacji, o której mowa w ust.1. 

3. Jeżeli uczeń lub jego rodzice albo prawni opiekunowie mają nadal zastrzeżenia co do 
wystawionej oceny, stosuje się procedurę opisaną w § 19c. 

§ 19c 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu Szkół, jeżeli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 
zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu 
Szkół  powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania zgodnie 
z cytowanym na wstępie niniejszego Statutu rozporządzeniem w sprawie oceniania. 

 


