
DZIAŁ VII 
Rozdział  1 

Wewnątrzszkolne  zasady  oceniania 
 

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

 
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

 
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 statucie szkoły. 
 
5. 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 dalej się uczyć; 
 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
 

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

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 
 
6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce                        
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
 
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 
-wychowawczej. 

 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                               
i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec 
uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 
 
2) ustalanie kryteriów zachowania; 
 



3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
według skali i w  formach  przyjętych w szkole; 
 
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i  dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa                  
w § 144 i 154; 
 
5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  
 
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  
klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 
 
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 
o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce i zachowaniu oraz zasad wglądu do dokumentacji 
oceniania  i pisemnych prac uczniów; 
 
7.  Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione 
przez nauczyciela.  
 
8.  Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 
    § 138. 1. W  ocenianiu obowiązują zasady: 
 
1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych); 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena 

śródroczna, końcoworoczna i końcowa  nie jest średnią ocen cząstkowych; 

3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria 

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  

poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji. 

  
§ 139.  Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów: 

 
1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  
(prawnych opiekunów) o:  
 
1)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych                    
i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, 
wynikających z  realizowanego  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; 
 
 
 2.   Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich 
rodziców o: 



 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceny zachowania; 
 
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej 
zachowania. 
 
  3.   Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są; 
 
1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu; 
 
2) opublikowania informacji na stronie internetowej szkoły ; 
 
3) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą. 
 

 4.   Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej  
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.  
  
5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 
 

      § 140.   Rodzaje ocen szkolnych. 
 

      1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 
 

1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne: 

 
a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego, 
 
b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji z uwzględnieniem 
ocen z przedmiotów zakończonych w klasach programowo niższych  

 
      § 141.   Jawność ocen. 
 
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych. 

 

2.  Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika i zeszytu korespondencji bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym 

poinformowaniu ucznia. 

 

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości    

i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.  

Ocena wpisywana jest do dziennika lekcyjnego i zeszytu korespondencji.  

 
4.  Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

 



1) na zebraniach ogólnych; 

2)  w czasie konsultacji; 

3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem; 

 

      § 142.   Uzasadnianie ocen. 
 

1.  Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

 

2.  Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie             

w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki               

w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do 

wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie korespondencji. Nauczyciel realizuje 

prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania. 

 

3.  Oceny z  pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia w formie prac 

klasowych i sprawdzianów uzasadniane są pisemnie. Nauczyciel przekazuje uczniowi informację 

o  pracy zawierającą następujące treści: 

  - co uczeń zrobił dobrze, 

  - co uczeń zrobił źle, 

  - zalecenia do pracy, 

  - ocena; 
 

4. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego 

uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje 

bezpośrednio zainteresowanej osobie  w czasie konsultacji lub podczas indywidualnych spotkań 

z rodzicem. 

 

      § 143.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki , zajęć technicznych, 
plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 
zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach 
oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 
fizycznej.  
 

§ 144.  Skala ocen z zajęć edukacyjnych   
 
1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe w klasach IV - VI ustala 
się w stopniach według skali: 
 

stopień celujący – 6 
stopień bardzo dobry – 5 
stopień dobry – 4 
stopień dostateczny – 3 
stopień dopuszczający – 2 
stopień niedostateczny – 1 

 
2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 
klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. 
 



W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia 

bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań.  

 

3. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, 

aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób przeliczania 

plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez Przedmiotowe Systemy 

Oceniania z poszczególnych przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej 

wymagana jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów). 

 

4.  Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:  

 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował treści i umiejętności wykraczające poza program danej klasy,  

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  teoretycznych lub 

praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania 

nietypowe,  

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią)  

 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  

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  

 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne                    

w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym 

poziomie  

 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome 

korzystanie                       z lekcji, 

b)  rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne                                

i praktyczne; 

 

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

koniecznych.  

 § 145.  Dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia 



1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej 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, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 
specjalistycznej. 
 
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
 
§ 146. 1.  Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 
1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień, 
2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny  
i wiary w siebie, 
3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego 
uczniów, 
4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych, 
5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 
 
2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 
humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę: 
1) na lekcji, 
2) poza lekcjami, 
3) poza szkołą, 
4) inne formy (np. obozy naukowe, rajdy edukacyjne i obozy sportowo-wypoczynkowe). 
 
3. Uczeń zdolny ma możliwość: 

 
1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad, 
3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnych                          
i w domu, 
4) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki. 

 
4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 
2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 
ukierunkowania jego samodzielnej pracy; 
3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy 
ucznia w domu; 
4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia; 
5) składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub 
indywidualny tok nauki. 

 
§ 147. System oceniania na I etapie edukacyjnym 



1. W klasach I – III oceny: klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe    z  wyjątkiem religii. 
Ocena opisowa to pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych 
przez ucznia. 

2.  Ocenianie ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 
uzdolnieniach ucznia; 

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

3. Śródroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz 
prac ucznia, wypowiedzi, uwzględniając pozim i postępy w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia oraz wskazuje 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub 
rozwijaniem uzdolnień. 

4. Śródroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie 
opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Roczną ocenę opisową wpisuje 
się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen. 

5. W ocenianiu bieżącym stosuje się oceny cyfrowe w skali od 1 do 6, gdzie 1 – uczeń nie osiąga 
wymagań koniecznych, 2 – uczeń osiąga wymagania konieczne, 3 – uczeń osiąga wymagania 
podstawowe, 4 – uczeń osiąga wymagania rozszerzające, 5 – uczeń osiąga wymagania 
dopełniające, 6 – uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program. Szczegółowe kryteria   
oceniania zawarte są w Zasadach Oceniania Edukacji Wczesnoszkolnej. Stopnie zapisywane są w 
dzienniku, zeszytach korespondencji oraz na pracach pisemnych (ćwiczenia, karty pracy, 
sprawdziany, testy).  

6. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka w formie pisemnej oraz ustnie podczas 

konsultacji i indywidualnych spotkań z wychowawcą. 

7. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie             

w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki 

w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do 

wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie korespondencji. Nauczyciel realizuje 

prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania. 

 

8.  Oceny z  pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia w formie 

sprawdzianów oraz kart badania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemnie. 

Nauczyciel przekazuje uczniowi informację o  pracy zawierającą następujące treści: 

  - co uczeń zrobił dobrze, 

  - co uczeń zrobił źle, 

  - zalecenia do pracy, 

  - ocena; 

 

9. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej. 

 
10. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 
przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca 



klasy po zasięgnięciu pisemnej opinii rodzica lub na wniosek rodzica ucznia po zasięgnięciu 
opinii wychowawcy i uwzględnieniu opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – 
pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.  

11. na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 
wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić                      
o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej  również w ciągu roku szkolnego, 
jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 
nauczania przewidzianych w programie dwóch klas. 

 
§ 148.   Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV -VI 

 
1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w kl. IV –VI ustala się                           
w stopniach według skali: 
 

stopień celujący – 6 
stopień bardzo dobry – 5 
stopień dobry – 4 
stopień dostateczny – 3 
stopień dopuszczający – 2 
stopień niedostateczny – 1 
 

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 
klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wstawianie (+) i (-) w ocenianiu bieżącym. 
 
3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych. 
 
4. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 
sformułowane są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, opracowanych przez nauczycieli 
danego przedmiotu z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów z opinią lub 
orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
 
5. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych uczniów. 
 
6. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

 
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 
i wymagania programowe przedmiotu w danej klasie, 

b)  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 
nauczania, 

c) uczestniczy i odnosi sukcesy  w pozaszkolnych formach aktywności związanych 
z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe), 

d) z przedmiotu wychowania fizycznego -  posiada wysoki ponadprzeciętny stopień 
aktywności fizycznej, duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, 
znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach 
sportowych, 

e)  z przedmiotów artystycznych  - poza wykraczającymi poza program nauczania 
wiadomościami i umiejętnościami uczeń musi wykazać się udokumentowanymi 



osiągnięciami własnej twórczości muzycznej (np. szkoła muzyczna) lub plastycznej 
(pozaszkolne konkursy plastyczne); 
 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
a)   opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej 

klasie, 

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

c)    stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się  obowiązującą                        
w danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do 
wieku)  wypowiedzi ustnych i pisemnych; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował wiadomości i umiejętności  określonych programem nauczania w danej klasie, 
ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach 
programowych, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe  zadania 
teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela, 

c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej 
dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne 
usterki stylistyczne; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do   treści podstawowych                 , 
rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy treściami, 

b) rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  o średnim stopniu 
trudności, 

c) posiada przeciętny  zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja  
i klarowność wypowiedzi; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
a) posiada konieczne,  niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia 
wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień, 

b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza 
mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk, 

c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności 
w formułowaniu myśli, 

 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową, a braki                     
w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 

b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności, 

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności  

 
7. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 
1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść   całego działu (lub 
dużą część działu); 
2) testy; 



3) kartkówki z trzech ostatnich tematów; 
4) prace domowe; 
5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji; 
6) różnego typu sprawdziany pisemne; 
7)  wypowiedzi ustne; 
8)  praca w zespole; 
9)  testy sprawnościowe; 
10)  prace plastyczne i techniczne; 
11)  wiadomości i umiejętności muzyczne; 
12) przygotowanie do lekcji; 
13) aktywność i praca na lekcji 
 
8. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów: 
1) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma 
znaczący wpływ na ocenę okresową: 

zasady przeprowadzania: 
a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac 
klasowych, które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym, 
b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową,                
w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy; 
 

2)  sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji ; 
zasady przeprowadzania: 

a) uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 5 dni, 
b) w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 2 sprawdziany, 
c) nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest 
zapowiedziana praca klasowa, 
 

3) kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub 
pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich przeprowadzaniu 
nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2. 

 
9.  W pracy pisemnej ocenie podlega: 

a) zrozumienie tematu, 
b) znajomość opisywanych zagadnień, 
c) sposób prezentacji, 
d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna, 
e) język, 
f) estetyka zapisu; 
 

10. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega: 
a) znajomość zagadnienia, 
b) samodzielność wypowiedzi, 
c) kultura języka, 
d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 
 

11.  Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie 
podlegają następujące umiejętności: 

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

 



 12.  Każdy uczeń w ciągu semestru powinien otrzymać co najmniej 6 /sześć / ocen, a jeśli w 
ciągu tygodnia przypada na dane zajęcia edukacyjne 1 godzina, to minimalna liczba ocen w 
semestrze wynosi 3 /trzy/.                           
 
13.  Znak graficzny „parafka” oznacza sprawdzenie ilościowe pracy przez nauczyciela, a nie 
sprawdzanie merytoryczne. 
         
14.  Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową część 
materiału. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem.       
  
 
15.  Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez 
nauczycieli  do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany do końca 
semestru.        
 
16.  Na 5 dni  przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich 
pisemnych sprawdzianów wiadomości.    
 
17.  Aktywność na lekcji może być jedynie oceną pozytywną. 

 
18. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości  ustalają nauczyciele uczący 
poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.  
 

§ 149.   Klasyfikacja śródroczna i roczna 
 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Semestry ustala go dyrektor. 
 
2.  Klasyfikacja śródroczna i roczna  polega na semestralnym 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. 

 
3.  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu 
pierwszego semestru.  
 
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena 
zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 
 
5. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni semestr roku szkolnego z poszczególnych zajęć 
edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości  
i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego semestru. 
 
6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
 
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  
 



8. Ustalone przez nauczycieli  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć 
edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może 
być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 
 
9. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, 
ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu. 
 
10. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i  ponadwojewódzkim bądź 
laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 
końcową ocenę klasyfikacyjną. 
 

 

 
§ 150. 1. Przed śródrocznym i rocznym zebraniem rady klasyfikacyjnej poszczególni 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 
o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych w terminie: 
 
1) dwa tygodnie wcześniej nauczyciele informują uczniów, a wychowawca klasy rodziców 
(prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych  
i o klasyfikacyjnej ocenie  zachowania, 
2) miesiąc wcześniej wychowawcy pisemnie informują rodziców o przewidywanej ocenie 
niedostatecznej  
 

 
§ 151. Uczeń może nie być klasyfikowany 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. 

 
§ 152. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeśli 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 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu określa § 158 i 159 
statutu szkoły. 
  

 
§ 153.   Ocenianie 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 oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.  
 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) warunki i sposoby oceniania zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 

 
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 



1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 
2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu; 
3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach  
w zachowaniu się ucznia. 

 
4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 
 
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na 
jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 
poradni specjalistycznej. 
 
6. 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 

 
7. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną      opisową. 

 
8. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena poprawna. Ocena wzorowa, bardzo 
dobra i dobra to zachowanie lepsze niż poprawne. Ocena nieodpowiednia i naganna 
oznaczają zachowanie gorsze niż poprawna. 

 
9. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą opinię 
własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących w szkole 
oraz innych pracowników szkoły. 

 
10. W ciągu semestru nauczyciele dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach 
zachowań ucznia w klasowym zeszycie uwag. Także inni pracownicy szkoły informują ustnie 
wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.  

 

11. Wychowawca klasy w oparciu o zapis ust.10 i ogólne kryteria ocen z zachowania zawarte              
w § 156 ocenia zachowanie uczniów raz w miesiącu biorąc pod uwagę  elementy zachowania 
zawarte w tym paragrafie. 
 
12. Uczniowi realizującemu  na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauczania 
lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się 
oceny z zachowania. 
 
13. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

 

14. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania 
jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 17    



15. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca 
uzasadnia ustaloną ocenę. Wniosek musi być złożony w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji 
o ocenie.  

 
16. Ocena klasyfikacyjna 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) dbanie o mienie szkoły. 

 
17.  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. 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. Komisja 
ustala roczną ocenę zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia. W skład  
komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

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

4) pedagog zatrudniony w szkole; 

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być 
niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 

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. Protokół stanowi załącznik do arkusza 
ocen ucznia. 

 
 20. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 
 



§ 154.   TT rr yy bb   uu ss tt aa ll aa nn ii aa   oo cc ee nn yy   zz aa cc hh oo ww aa nn ii aa ..   
 

1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę 
tę przedkłada  do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy 
ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej. 
 
2. Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana przez wychowawcę. 
 
3. Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym, 
uzasadnienie oceny nagannej na piśmie. 
 
4. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej/zatwierdzającej przez wychowawcę 
klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących 
dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie 
oceny zachowania. 
 

§§   11 55 66 ..     Ustala się następujące kryteria ocen klasyfikacyjnych z zachowania: 

1.  Wzorowe zachowanie otrzymuje uczeń, który: 

- jest dla kolegów wzorem godnym naśladowania, 
- wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, 
- z własnej woli podejmuje się działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 
- pomaga wychowawcy w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego, 
- potrafi zmobilizować i zmotywować do działania swój zespół klasowy, 
- jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu powierzonych mu obowiązków, 
- jest uczestnikiem międzyszkolnych konkursów i olimpiad przedmiotowych, 

artystycznych bądź sportowych, na których godnie reprezentuje siebie, 
nauczyciela prowadzącego i szkołę, 

- podejmowane przez siebie prace ze skutkiem doprowadza do końca, 
- odznacza się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów,   

a także w swoim otoczeniu, 
- zawsze dba o mienie klasy i szkoły, 
- nie spóźnia się na zajęcia bez uzasadnienia i dostarcza usprawiedliwienia 

nieobecności w terminie do trzech dni, dopuszcza się jedną godzinę 
nieusprawiedliwioną w semestrze, 

- zawsze dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia, 
- nigdy nie ulega nałogom, 
- nigdy nie używa wulgarnego słownictwa, 
- nosi strój galowy zgodnie ze Statutem Szkoły, 
- w semestrze nie otrzymał uwag o niewłaściwym zachowaniu, 

 
2. Bardzo dobre zachowanie otrzymuje uczeń, który: 

- bardzo dobrze wypełnia wszystkie wymagania szkolne i jest systematyczny                 
w nauce, 

- na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników 
szkoły, uczniów, a także w swoim otoczeniu, 

- chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 
- pomaga innym, stwarza wokół siebie przyjazną atmosferę, 
- potrafi zmobilizować i zmotywować do działania swój zespół klasowy, 
- dokładnie wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczycieli, 
- dokładnie wypełnia powierzone mu funkcje, 



-  nie spóźnia się na zajęcia (dopuszczalne 2 spóźnienia w miesiącu) i dostarcza 
usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie do trzech dni, dopuszcza 
się 2-3 godziny nieusprawiedliwione w semestrze 

- dba o mienie klasy i szkoły, 
- dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia, 
- nie ulega nałogom, 
- nie używa wulgarnego słownictwa, 
- nosi stroje zgodnie z ustaleniami Statutu Szkoły, 
- w semestrze nie otrzymał uwag o niewłaściwym zachowaniu, 

 
3. Dobre zachowanie otrzymuje uczeń, który: 

- na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły 
oraz uczniów, a także w swoim otoczeniu. 

- bierze udział w pracach na rzecz klasy i szkoły, 
- stara się pomagać innym, stwarza wokół siebie przyjazną atmosferę, 

- nie spóźnia się na lekcje (ma w miesiącu nie więcej niż 5 spóźnień) i dostarcza 
usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie do trzech dni, dopuszcza 
się 4-10 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze 

- dba o mienie klasy i szkoły, 
- dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia, 
- nie ulega nałogom, 
- nie używa wulgarnego słownictwa, 
- nosi strój galowy zgodnie z ustaleniami Statutu, 
- w semestrze otrzymał nie więcej niż 3 uwagi o niewłaściwym zachowaniu, 

 
4. Poprawne zachowanie otrzymuje uczeń, który: 

- nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia wyznaczonych przez Statut 
Szkoły, 

- jest spokojny, kulturalny, nie sprawia trudności wychowawczych, 
- reaguje na upomnienia i polecenia, 
- nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, często bierze w nich czynny udział, 
- przynosi na zajęcia wszystkie potrzebne przybory i pomoce, 
-  nie spóźnia się na zajęcia (ma nie więcej niż 9 spóźnień w miesiącu)                   i 

dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w ciągu 3 dni, dopuszcza 
się 11-15 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze 

- w semestrze otrzymał nie więcej  niż 5 uwag o niewłaściwym zachowaniu, 
- nie prowokuje kłótni, bójek i konfliktów, 
- nie znęca się fizycznie i psychicznie nad innymi, 
- szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, 
- przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz najbliższego 

otoczenia, 
- nie ulega nałogom, 
- nie używa wulgarnego słownictwa, 
- niesystematycznie nosi strój galowy na uroczystościach szkolnych, 
- wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, 

 
5. Nieodpowiednie zachowanie otrzymuje uczeń, który: 

- nie wywiązuje się z obowiązków ucznia wyznaczonych przez Statut Szkoły, 
- świadomie nie chce podporządkować się panującym zasadom współżycia 

koleżeńskiego, 
- ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły, 
- celowo przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 



- ukrywa przed rodzicami terminy wywiadówek i wezwania do szkoły, 
- często nie odrabia zadań, nie przygotowuje się do zajęć, 
- szydzi z wartości i norm społecznych, 
- swoim postępowaniem gorszy innych, 
- niszczy mienie osobiste, szkoły i innych osób, 
- nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej i otoczenia, 
- często spóźnia się na zajęcia, 
- nie realizuje systematycznie obowiązku szkolnego (ma w semestrze 16-20 

godzin nieusprawiedliwionych nieobecności), 
- wdaje się w bójki, często prowokuje kłótnie i konflikty, 
- używa wulgarnego słownictwa, 
- notorycznie otrzymuje uwagi o niewłaściwym zachowaniu, 
- nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą i pedagogiem szkolnym, 
- miał co najmniej 1 komisję wychowawczą, po której zachowanie nie poprawiło 

się, 
- notorycznie nie nosi stroju galowego na uroczystościach szkolnych, 

 
6. Naganne zachowanie otrzymuje uczeń, który: 

- świadomie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia ustanowionych  w w Statucie 
Szkoły, 

- ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły, 
- świadomie nie chce podporządkować się panującym zasadom współżycia 

koleżeńskiego, 
- celowo przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 
- notorycznie ukrywa przed rodzicami terminy wywiadówek i wezwania do 

szkoły, 
- bardzo często spóźnia się na zajęcia, 
- nie realizuje systematycznie obowiązku szkolnego, 
- swoim postępowaniem gorszy innych, 
- świadomie niszczy mienie osobiste, szkoły i innych osób, 
- stosuje szantaż lub zastraszanie, 
- ulega nałogom i namawia do tego innych, 
- ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska, 
- bierze udział w napadach, bójkach i kradzieżach, 
- używa wulgarnego słownictwa, 
- pomimo pozostawania pod opieką kuratora albo dozoru policyjnego, nie 

następuje wyraźna poprawa zachowania, 
- miał więcej niż 1 komisję wychowawczą, po której nie nastąpiła wyraźna 

poprawa 
- nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą i pedagogiem szkolnym, 
- nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych 
- nie realizuje systematycznie obowiązku szkolnego (ma w semestrze 20 i więcej 

godzin nieusprawiedliwionych nieobecności), 
 

7. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (elementarne naruszenie norm 
prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uczniowi można wystawić naganną 
ocenę cząstkową/klasyfikacyjną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.  

 
 

§ 157.  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. Uczeń  lub rodzic (prawny opiekun) mogą  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  
oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  
przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.  

 
3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne 
przepisy (§ 148 ust. 6 pkt 1 Statutu Szkoły). 

  
4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 
choroby);  
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 
pisemnych;  
4) uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  
niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  
5) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  
konsultacji  indywidualnych.  

 
5. Rodzic ubiegający się o podwyższenie oceny swojego dziecka zwraca się z pisemną prośbą do 
wychowawcy klasy, w ciągu 3 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów                             
o przewidywanych ocenach rocznych.  

 
6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu 
spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5. 

   
7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu 
wyrażają  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.  

 
8. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  ust.  5  prośba  
ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej 
odrzucenia.  

 
9. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  3  dni przed  klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 
przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione 
poniżej jego oczekiwań.  

 
10. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  
do  dokumentacji wychowawcy klasy.  

  
11. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został 
zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń .  

 
12. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  
wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  
 
 

§ 158.  Egzamin klasyfikacyjny.  
  

1. Uczeń może być niesklasyfikowany 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. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia  
z powodu określonej w ust. 1 absencji. 
  
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 
  
4. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia niesklasyfikowanego z powodu 
nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi 
nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia  lub przyczynę 
braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie 
jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy Szkoły. 
  
5. 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 otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem 
wyrównania różnic programowych.  
 
6.  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”. 
 
7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  
 
8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami).  
 
9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  z plastyki, 
muzyki, zajęć komputerowych, techniki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 
powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

 
10. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza  
komisja w składzie: nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  jako przewodniczący komisji oraz 
nauczyciel  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych wskazany przez Dyrektora 
szkoły.  

 
11. 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  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –    
jako przewodniczący komisji;  
2) nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 
dla odpowiedniej klasy.  

 
12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy                 
w ciągu jednego dnia. 



 
13. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  
rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia. 
  
14. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  
imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji, o której mowa  w 
ust.11,  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.  
 
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego              
w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły. 
 
16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,  
z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 159.  
 
17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono jedną lub dwie 
oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.  

 
§ 159.  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, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, 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 zajmujący inne kierownicze stanowisko – 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 egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień 
przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom 
edukacyjnym, o  których mowa   w § 148 według pełnej skali ocen. 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 własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora 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 oceną ostateczna  
z zastrzeżeniem § 160 ust. 1. 
 
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 lub może być decyzją rady pedagogicznej prowowany warunkowo do następnej 
klasy.   

 
15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 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. 
 
 

§ 160. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.  
 

1. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) 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. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja                   
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem                
i jego rodzicami. 
 
4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:  

 
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – 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  pkt  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  
własną  prośbę  lub  w innych,  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,  termin  sprawdzianu,  
zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do 
arkusza ocen ucznia.  
 
9. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia   i  zwięzłą  
informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.  
 
10. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,  o  którym  
mowa  w  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  
terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły. 
12. Przepisy  1-9  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej  z  zajęć  
edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.    
 

§ 161. 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. 
 
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 ponadwojewódzkim           
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, zajęć technicznych, plastyki oraz dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia 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. Uczniowi uczęszczającemu na lekcje religii lub etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust.6 
wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. Jeżeli 
ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby 
całkowitej.  
 
8. 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 sprawdzianu. Obowiązek przystąpienia do 
sprawdzianu  nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.   

 
9. 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.  
 
10. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć 
ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym. 
 
11. Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym. 
 
§ 162. Sprawdzian.  
 
1. Sprawdzian przeprowadza się w klasie VI szkoły podstawowej na mocy art. 9 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sysytemie oświaty. 
 
2. Sprawdzian obejmuje  wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do 
trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. 
języka polskiego, matematyki i języka obcego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być 
oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody. 
 
3. Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły 
podstawowej. 
 
4. Sprawdzian składa się z dwóch części. I część obejmuje zadania z języka polskiego  
i matematyki, część 2 – zadania z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako 
języka  obowiązkowego. 
 
5. Obie części egzaminu przeprowadza się jednego dnia w terminie ogłaszanym przez Centralną 
Komisję Egzaminacyjną. Czas trwania pierwszej części sprawdzinu wynosi 80 minut,  drugiej 
części  40 minut. 
 
6. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimiady przedmiotowej albo laureatem konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu 
jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem jest zwolniony z odpowiedniej częsci 



sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego 
wyniku.  
 
7. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, 
niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do 
sprawdzianu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe 
informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego 
rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 
 
8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca 
ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu                            

w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 
 
9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
 
10. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 
specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest 
przeprowadzany sprawdzian. 
 
11. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie 
do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 
 
12. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, 
wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich 
ze względu na ich stan zdrowia. 
 
13. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 
1)nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w ustalonym terminie albo 
2)przerwał daną część sprawdzianu  
przystępuje do sprawdzianu  w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie 
przeprowadzania sprawdzianu w szkole, której jest uczniem. 
 
14. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu                                    
w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu 
powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu                 
w następnym roku. 
 
15. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 
do sprawdzianu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania 
sprawdzianu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może 
zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu. 
Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.  
 
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 
sprawdzianu zamiast wyniku ze sprawdzianu lub z odpowiedniej części sprawdzianu wpisuje 
się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.” 
 
17. Uczeń, który jest chory w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu 
medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 
 



18. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów 
odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
 
 

§ 163. Wyniki sprawdzianu. 
 
1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani 
przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie 
liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 
 
2. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 
 
3. Wyniki sprawdzianu są wyrażane w skali procentowej  
 
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca 
ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu               
w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 
 
5. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje 
się na świadectwie ukończenia szkoły. 
 
6. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla 
każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed 
zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 163 ust. 
9 – do dnia 31 sierpnia danego roku. 
 
7. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom 
(prawnym opiekunom). 
 
  
§ 164. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne. 

 
1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń 
zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 
potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory 
świadectw określają odrębne przepisy. 
 
2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje 
świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 
 
3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia 
określone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 
 
4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 
 
5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim                                
i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na 
świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji 
na poziomie niższej oceny. 
 
6. Uczeń, który przystąpił odpowiednio do sprawdzianu otrzymuje zaświadczenie. 
 
7. Szkoła, na wniosek rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. 
 



8. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   przepisy. 
Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie 
daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 
 
9. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 
 
10. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, 
oraz zaświadczeń.  
 
11. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące 
przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania 
prowadzonej przez szkołę. 
 
12. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie 
kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad 
skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje 
„dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego 
osoby oraz datę i pieczęć urzędową. 
 
13. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, i zaświadczeniach. 
Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.  
 
14. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu,  zaświadczenia  uczeń lub absolwent 
może wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty                    
z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

 
15. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 
skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez 
dyrektora szkoły. 

 
16. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej 
kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na 
rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły. 

 
17. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

 
18. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części 
dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się; 
 
1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –  w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo 
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie 
szkół; 
 
2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 
środowiska szkolnego. 

 


