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Załącznik do Statutu PSP nr 72 „Szkoły Marzeń” 

 

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 

 „SZKOŁY MARZEŃ” 

KLAS 0-3 
 

 

Rozdział 1 

Ocenianie uczniów klas 0-3 – cele i założenia ogólne 

 

§ 1 

1. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b) zachowanie ucznia. 

2. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz 

na formułowaniu oceny. 

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. 

 

 

§ 2 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach 

(przekazanie zaleceń), 

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach, zachowaniu ucznia i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 

b) bieżące ocenianie i semestralne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych 

w szkole, 
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c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich 

poprawiania, ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

 

 

§ 3 

 

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

(prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania; 

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

 

§ 4 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Informacje o ocenach przekazuje się:  

a) uczniom - ustnie,  

b) rodzicom (prawnym opiekunom) - w rozmowie bezpośredniej, 

c) podczas cyklicznych spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) - dni otwarte, zebrania 

klasowe,  

d) za pośrednictwem  dziennika elektronicznego. 

3. Oceny z pisemnych, opisowych prac klasowych powinny być uzasadnione w postaci recenzji 

zawierającej uwagi, co uczeń potrafi, co robi dobrze, oraz wskazówki; jak pracować, by 

osiągnąć lepsze wyniki.  

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę w następujący sposób: 

a) uczniowi udziela informacji ustnej, 

b) rodzicowi (prawnemu opiekunowi) udziela informacji ustnej, jeśli wniosek ten ma formę 

ustną,  

c) rodzicowi (prawnemu opiekunowi) udziela w ciągu 7 dni  informacji pisemnej, jeśli 

wniosek ten ma formę pisemną. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne 

prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu 

uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły. 
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6. Wyżej wymieniona dokumentacja udostępniana jest uczniowi w ciągu 14 dni od dnia 

sprawdzenia danej pracy kontrolnej. 

7. Wymieniona w pkt. 3 dokumentacja jest udostępnia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) w 

ciągu 90 dni od dnia sprawdzenia pracy kontrolnej, nie później jednak niż 31 sierpnia danego 

roku szkolnego 

8. W wyjątkowych okolicznościach ww. dokumentacja może być wydana rodzicowi (opiekunowi 

prawnemu) na okres do 7 dni na jego pisemny wniosek. Niewywiązanie się przez rodzica 

(opiekuna prawnego) z powyższego zobowiązania skutkuje nieudzieleniem zgody przez 

nauczycieli wszystkich przedmiotów na taki tryb wglądu w kolejne prace pisemne tego ucznia. 

 

§ 5 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mogą ustalić dodatkowe, nieujęte w  niniejszym 

dokumencie  zasady oceniania (PSO – Przedmiotowy System Oceniania), które jednak nie mogą 

być z nim sprzeczne.  

§ 6 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i 

dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 pkt a, 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 

integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w 

specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii; 

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

psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach. 

5) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, 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. 
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§ 7 

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć 

komputerowych podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia 

w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

2.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych 

uniemożliwia ustalenie semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 

"zwolniona". 

§ 8. 

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

publicznej/niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

/niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia 

z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi 

lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.  

2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 9 

 Klasyfikacja  semestralna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia 

oraz ustaleniu - według skali określonej w niniejszym dokumencie – śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  

 

    

§ 10 

 Klasyfikacja roczna 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 niniejszym dokumencie.  

 

§ 11 

 

 
1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

oraz na promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem § 18 ust.8. 
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Rozdział II 

 

Zasady oceniania uczniów oddziału przedszkolnego 

                          (klasy "0") 

 

§ 12 

 

 

1. W klasie „0” rodzic otrzymuje informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę 

w szkole podstawowej. 

Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na 

podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych. 

2. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w klasie "0" indywidualnie 

ustalają sposoby motywowania uczniów. 

 

 

Rozdział III 

Zasady oceniania uczniów klas 1- 3 

 

§ 13 

1. W klasach 1 - 3 szkoły podstawowej ocena semestralna i roczna jest oceną  opisową. 

2. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania ustala 

wychowawca oraz nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

3. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych (edukacja 

dwujęzyczna) ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna z 

dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły. 

4. Wychowawcy informują rodziców ucznia nie później niż na tydzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanej ocenie semestralnej, a 

o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej rocznej nie później niż 14 dni przed 

końcowym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.5.  

5. Nauczyciele klas 1 – 3 zobowiązani są do dokonywania semestralnej i rocznej oceny 

opisowej każdego ucznia. Ocena ta zostaje odnotowana w obowiązujących dokumentach. 

Oceny opisowe semestralne powinny zawierać informację o bieżących postępach w edukacji 

oraz rozwoju społeczno – emocjonalnym, a także wskazywać drogę rozwoju i zalecenia dla 

ucznia.  

6. Oceny opisowe roczne – podsumowują osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie dziecka 

w całym roku szkolnym.  

6. Formułując ocenę opisową należy uwzględnić następujące punkty:  

a) Postępy ucznia w edukacji:  

-  umiejętność mówienia;  
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-  umiejętność czytania; 

-  umiejętność pisania;  

` -  umiejętności matematyczne; 

-  zainteresowania i umiejętności przyrodnicze;  

-  aktywność artystyczną i ruchową;  

-  język angielski; 

- zajęcia komputerowe. 

b) Charakterystykę społeczno-emocjonalną ucznia:  

-  podporządkowanie się ucznia poleceniom nauczyciela;  

-  postawy ucznia wobec dorosłych i rówieśników;  

-  stosowanie przez ucznia przyjętych norm zachowania i wypełnianie obowiązków 

szkolnych;  

-  postawę społeczną ucznia. 

c) Osiągnięcia ucznia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

7. Dokumentacja oceny opisowej składa się z:  

a) dzienników zajęć zintegrowanych, w których nauczyciele na bieżąco odnotowują 

realizowane treści programowe;  

b) arkuszy ocen opisowych;  

c) świadectw, które uczniowie otrzymują po zakończeniu nauki w danej klasie; 

d) segregatora zawierającego ocenę semestralną i roczną.  

 

§ 14 

 

1. Bieżące osiągnięcia szkolne ucznia klas 1 - 3 oceniane są w skali:  

6 - (celujący) Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza realizowany program. 

Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji. 

Wykorzystuje ją w sytuacjach typowych i nietypowych. Problemy rozwiązuje w sposób 

twórczy. Chętnie podejmuje się wykonania zadań dodatkowych. Odnosi sukcesy w 

konkursach.  

5 - (bardzo dobry) Uczeń w pełni opanował umiejętności przewidziane w programie 

nauczania. Potrafi analizować nowe zjawiska. Posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne 

jej wykorzystanie. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów. Sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji. Bierze udział w konkursach 

wymagających dodatkowej wiedzy. 

4 - (dobry) Uczeń potrafi korzystać z poznanych w czasie lekcji źródeł informacji. Umie 

samodzielnie rozwiązywać typowe zadania. Potrafi zastosować wiedzę w typowych 

sytuacjach. Czyni widoczne postępy. Bierze udział w niektórych konkursach na etapie 

szkolnym. 

3 - (dostateczny) Uczeń opanował wiedzę na poziomie elementarnym. Potrafi wykonywać 

proste zadania. Znajduje rozwiązania w sytuacjach typowych. Zna podstawowe fakty, 

pojęcia i definicje. Z wykorzystaniem wskazówek nauczyciela potrafi korzystać z 

podstawowych źródeł informacji. 

2 - (dopuszczający) Uczeń wykonuje proste polecenia przy pomocy nauczyciela. Posiada 

duże braki wiedzy. Nie podejmuje prób samodzielnego rozwiązywania problemów.  

 

1 - (niedostateczny) Uczeń posiada duże braki wiedzy. Nie potrafi samodzielnie wykonać 
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prostych poleceń. Nie robi postępów. Wymaga stałej pomocy nauczyciela.  

§ 15 

 

1. Przy ocenianiu pracy uczniów stosowana jest następująca skala procentowa: 

6 - 100% - 98% 

5 - 97% - 90% 

4 - 89% - 70% 

3 - 69% - 50% 

2 - 49% - 36% 

1 - 35% - 0% 

 

2. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który po podliczeniu wyniku wraz z zadaniem dodatkowym 

otrzymał pomiędzy 98 a 100%. Zadanie dodatkowe nie zostaje oznaczone w teście jako 

zadanie o podwyższonym stopniu trudności. 3. Ponadto dopuszczalne są inne formy oceny 

graficznej (stempelki, naklejki), stosowane jako oceny motywacyjne przez wszystkich 

nauczycieli uczących w klasach 1-3. 

4. Ocena dziecka informuje o tym, co uczeń już umie, nad czym musi popracować, jak daleka 

jest droga do osiągnięcia celu. Uwzględnia możliwości dziecka i jego wysiłek włożony w 

wykonanie zadania, zachęca do dalszej pracy nad sobą.  

 

 

Rozdział IV 

Ocenienie zachowania ucznia klas 1-3 

§ 16 

 

W koncepcji wychowawczej szkoły ocenianie zachowania uczniów ma następujące cele:  

a) motywowanie uczniów do zachowania w życiu codziennym wysokich standardów kultury 

osobistej, przyjaznych stosunków międzyludzkich, wrażliwości na potrzeby i uczucia in-

nych ludzi tak, by stwarzać jak najlepszą atmosferę wspólnego życia i pracy społeczności 

szkolnej;  

b) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów oraz unikanie powodowania zagrożeń przez nich 

samych;  

c) kształtowanie w uczniach – na miarę ich wieku – świadomości bycia odpowiedzialnym za 

własne czyny;  

d) uzyskiwanie pożądanych, pozytywnych zachowań uczniów, dzięki precyzyjnemu sformu-

łowaniu oczekiwań szkoły wobec nich;  

e) zapewnienie wszystkim uczniom jak najlepszych warunków do nauki i osiągania sukce-

sów;  

f) wspieranie rozwoju osobowości uczniów poprzez docenianie ich aktywności społecznej, 

naukowej, kulturalnej i sportowej, wszelkich pozytywnych inicjatyw.  
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§ 17 

 

1. Ocenę z zachowania uczniów ustala się według następującej skali: 

-  wzorowa 

- bardzo dobra 

- dobra 

- poprawna 

- nieodpowiednia 

- naganna. 

 

 

2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  

 

a) wśród społeczności szkolnej uchodzi za wzór w przestrzeganiu ogólnie przyjętych zasad 

dobrego wychowania;  

b) z własnej inicjatywy dba o bezpieczeństwo swoje i innych, nigdy nie naraża siebie ani 

innych;  

c) wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, według swoich możliwości wkłada znaczny 

wysiłek w naukę;  

d) zawsze odnosi się z należytym szacunkiem do innych uczniów oraz pracowników szkoły;  

e) regularnie wykazuje własną inicjatywę w działaniach służących społeczności klasowej, 

szkolnej lub innym potrzebującym;  

f) bezwzględnie stosuje się do obowiązujących w szkole zasad oraz poleceń pracowników 

szkoły;  

g) dba o własny rozwój poprzez nadobowiązkową aktywność – np. udział w konkursach 

przedmiotowych, zajęciach sportowych, kulturalnych itp.; 

h) ma wpisane pochwały w  dzienniku szkolnym lub organizatorze, nie ma wpisanych uwag. 

 

3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) stosuje się do ogólnie przyjętych zasad dobrego wychowania;  

b) nigdy nie naraża siebie ani innych na niebezpieczeństwo;  

c) bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne, według swoich możliwości wkłada znaczny 

wysiłek w naukę;  

d) odnosi się z należytym szacunkiem do innych uczniów oraz pracowników szkoły;  

e) wykazuje własną inicjatywę w działaniach służących społeczności klasowej, szkolnej lub 

innym potrzebującym;  

f) stosuje się do obowiązujących w szkole zasad oraz poleceń pracowników szkoły. 

 

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) zazwyczaj stosuje się do ogólnie przyjętych zasad dobrego wychowania;  

b) nigdy nie naraża siebie ani innych na poważnie niebezpieczeństwo;  

c) wypełnia obowiązki szkolne, według swoich możliwości wkłada wysiłek w naukę;  

d) raczej odnosi się z należytym szacunkiem do innych uczniów oraz pracowników szkoły;  
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e) proszony uczestniczy w działaniach służących społeczności klasowej, szkolnej lub innym 

potrzebującym;  

f) generalnie stosuje się do obowiązujących w szkole zasad oraz poleceń pracowników 

szkoły. 

5. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  

a) czasem nie stosuje się do ogólnie przyjętych zasad dobrego wychowania;  

b) w ocenianym okresie naraził siebie lub kogoś innego na niewielkie niebezpieczeństwo;  

c) tylko w ograniczonym zakresie wypełnia obowiązki szkolne, wkłada wysiłek w naukę 

poniżej swoich możliwości.  

d) czasem nie odnosi się z należytym szacunkiem do innych uczniów oraz pracowników 

szkoły;  

e) niechętnie uczestniczy w działaniach służących społeczności klasowej, szkolnej lub in-

nym potrzebującym;  

f) czasem nie stosuje się do obowiązujących w szkole zasad oraz poleceń pracowników 

szkoły. 

 

6.  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:  

a) często nie stosuje się do ogólnie przyjętych zasad dobrego wychowania;  

b) w ocenianym okresie wielokrotnie naraził siebie lub kogoś innego na  niebezpieczeństwo, 

niekiedy znaczne;  

c) często nie wypełnia obowiązków szkolnych, wkłada minimalny wysiłek w naukę; 

d) często nie odnosi się z należytym szacunkiem do innych uczniów oraz pracowników 

szkoły;  

e) zazwyczaj nie uczestniczy w działaniach służących społeczności klasowej, szkolnej lub 

innym potrzebującym;  

f) często nie stosuje się do obowiązujących w szkole zasad oraz poleceń pracowników 

szkoły;  

 

7. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie stosuje się do ogólnie przyjętych zasad dobrego wychowania; 

b) w ocenianym okresie wielokrotnie naraził siebie lub kogoś innego na poważne 

niebezpieczeństwo; 

c) nie wypełnia obowiązków szkolnych, nie wkłada oczekiwanego wysiłku w naukę; 

d) nie odnosi się z należytym szacunkiem do innych uczniów oraz pracowników szkoły; 

e) nie stosuje się do obowiązujących w szkole zasad oraz poleceń pracowników szkoły; 

 

 

 

 

 

Rozdział V 

Klasyfikacja semestralna i roczna 



ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO PSP NR 72 klas 0-3 
 

10 

 

 

§ 18 

 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć ucznia 

uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel 

określa formy pomocy stwarzające uczniowi szanse uzupełnienia braków.  

2. O planowanych formach pomocy nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców i dyrektora 

szkoły. Szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.  

3. Ustala się następujące formy pomocy uczniom:  

a) zajęcia wyrównawcze; 

b) zajęcia  terapii pedagogicznej; 

c) dodatkowe prace domowe;  

d) wyznaczenie przez nauczyciela pomocy koleżeńskiej.  

4. Nauczyciele podejmują następujące działania motywujące uczniów do uzyskania lepszych 

wyników w nauce i zachowaniu:  

a) pozytywne wzmocnienie – zachęta, pochwała, wsparcie;  

b) przydzielenie dodatkowych zadań na miarę możliwości edukacyjnych ucznia;  

c) konkursy przedmiotowe;  

d) stosowanie atrakcyjnych metod pracy;  

e) korzystanie  z  różnych  źródeł informacji  (słowniki,  encyklopedie,  albumy, Internet 

itp.);  

f) stosowanie wewnątrzklasowych gier motywacyjnych;  

g) wyjazdy do teatru, muzeum, wycieczki przedmiotowe i turystyczno- krajoznawcze;  

h) występy w uroczystościach szkolnych;  

i) nagrody.  

5. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach rodzice (prawni opiekunowie) są 

zobowiązani przekazać wychowawcy usprawiedliwienie pisemne w organizatorze w ciągu 

7 dni po powrocie dziecka do szkoły, podając powód nieobecności. 

6. Uczeń może być nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych z powodu nieobecności 

(usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej) na zajęciach przekraczającej połowę czasu 

pracy przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym. 

7. Ucznia klas 1-3 szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko 

w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza, publiczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną publiczną poradnię specjalistyczną, w 

porozumieniu z rodzicami/opiekunami, pedagogiem lub psychologiem szkolnym, 

wychowawcą klasy i dyrektorem szkoły.  

8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej, 

któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

 

 

§ 19 
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1. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają wychowawcy z 

uwzględnieniem uwag nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne, a 

semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy.  

2. Wychowawcy są zobowiązani przekazać uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) 

informację o przewidywanych semestralnych ocenach klasyfikacyjnych oraz przewidywanej 

semestralnej ocenie zachowania nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej, a o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie zachowania nie później niż 14 dni 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

3. Nauczyciel może umożliwić uczniowi poprawę semestralnej bądź rocznej oceny 

proponowanej, jeżeli uczeń sumiennie wypełniał swoje obowiązki, pracował samodzielnie na 

sprawdzianach, pracach klasowych a także kartkówkach i zaliczał prace klasowe oraz 

sprawdziany w pierwszych terminach.  

 

 

 

§ 20 

 

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

edukacyjnych z powodu nieobecności (usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej) na 

zajęciach przekraczającej połowę zajęć przewidzianych w szkolnym planie nauczania  w 

danym semestrze. 

2. Na 7 dni przed wyznaczonym terminem klasyfikacji semestralnej oraz 14 dni przed 

terminem klasyfikacji rocznej nauczyciel jest zobowiązany przedstawić wychowawcy, 

dyrekcji i rodzicom (prawnym opiekunom) oświadczenia o niemożności sklasyfikowania 

ucznia wraz z podaniem przyczyn. 

3. Uczeń, w przypadku którego nie zostały spełnione warunki niezbędne do 

klasyfikowania z przyczyn od niego niezależnych, na prośbę własną lub rodziców (prawnych 

opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły na piśmie na 3 dni przed posiedzeniem Rady 

Klasyfikacyjnej, może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego z danego przedmiotu. 

4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) złożoną na piśmie do dyrektora szkoły 

na 3 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów. 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor uzgadnia z uczniem, jego rodzicami 

(opiekunami prawnymi) i nauczycielem danego przedmiotu. Egzamin obejmuje materiał 

programowy zrealizowany w danym semestrze (roku szkolnym). Egzamin klasyfikacyjny po 

I semestrze powinien odbyć się najpóźniej w 3 tygodniu nowego semestru, po II semestrze 

nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

7. Uczeń niesklasyfikowany do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych nie jest promowany i powtarza ostatnią programowo klasę. 
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8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w 

obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 

przedmiotów plastyka, muzyka, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne, z których 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) ustala egzaminator. Stopień 

trudności pytań (ćwiczeń) musi odpowiadać kryteriom ocen zawartym w ZOW. 

11. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala 

stopień wg skali wymienionej w ZOW. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia ucznia, zadania praktyczne), zadania 

egzaminacyjne, wynik egzaminu, stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się 

pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony 

stopień. 

13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 

albo „nieklasyfikowana”. 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 21. 

 

 

 

 

Rozdział VI 

Tryb odwoławczy 

 

§ 21 

 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie od dnia 

wystawienia oceny do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów: 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
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3. Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 2a, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1.1.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel na kierowniczym stanowisku – jako przewodniczący 

komisji,   

b) nauczyciel prowadzący dane lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 

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

pokrewne zajęcia edukacyjne, 

1.2.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel na kierowniczym stanowisku – jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie, 

d) psycholog, 

5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4.1.b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. Wtedy dyrektor szkoły 

powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest 

oceną ostateczną. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i krótką informację o jego 

odpowiedziach ustnych. 

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

mowa w pkt. 2a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 22 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie 9 września 2014 r. 

 

 

 

Dokument uchwalony został przez Radę Pedagogiczną w dniu 8 września 2014 r. 


