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Cele oceniania w edukacji szkolnej

Ocenianie ma wspierać rozwój ucznia przez dostarczenie rzetelnej informacji o jego osiągnięciach
edukacyjnych. Celem oceniania jest:

 informowanie  ucznia  o  poziomie  jego  osiągnięć  edukacyjnych  i  jego  zachowaniu  oraz
o postępach w tym zakresie;

 udzielanie  pomocy  w  nauce  poprzez  przekazanie  uczniowi  informacji  o  tym,  co  zrobił
dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

 udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 dostarczanie  rodzicom  i  nauczycielom  informacji  o  postępach,  trudnościach  w  nauce,
zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

 umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-
wychowawczej.

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

1. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności odbywa się w następujących formach:

• wypowiedzi  ustne obejmujące  materiał  nauczania jednej,  dwóch lub trzech ostatnich
lekcji;

• wypowiedzi  ustne  obejmujące  materiał  nauczania  jednego  lub  więcej  działów
programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;

• kartkówki - sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał
nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji; nie wymagają zapowiadania;

• pisemne  prace  klasowe  -  sprawdziany  pisemne,  sprawdziany  diagnostyczne,
sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów
programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych; są zapowiadane z tygodniowym
wyprzedzeniem,  w  jednym  tygodniu  przeprowadza  się  maksymalnie  dwa,  w  ciągu
jednego dnia tylko jeden;

• dyktanda;

• ćwiczenia i zadania praktyczne; 

• ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;

• ćwiczenia i zadania wykonane w domu;

• kontrolowanie zeszytów i zeszytów ćwiczeń;

• aktywność;

• przygotowanie i udział w konkursach;

• inne sposoby prezentacji  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  wynikające ze specyfiki
danych zajęć edukacyjnych.

2. Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu. 

3. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą. 
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Szczegółowe warunki i sposób oceniania

1.  Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

 bieżące;

 klasyfikacyjne: śródroczne i roczne;

 końcowe.
2. Począwszy od klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć

edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:

◦ celujący – 6;

◦ bardzo dobry – 5;

◦ dobry – 4;

◦ dostateczny – 3;

◦ dopuszczający – 2;

◦ niedostateczny – 1.
3. Oceny posiadają swoją wagę i od niej zależy ocena śródroczna i roczna:

◦ oceny z wagą 1. dotyczą -  prac domowych, aktywności, prezentacji, zeszytów,

◦ oceny z wagą 2. dotyczą - kartkówek, odpowiedzi ustnych, projektów, zeszytów ćwiczeń

◦ oceny z wagą 3. dotyczą - sprawdzianów/prac klasowych/testów, dyktand, konkursów,
różnych form wypowiedzi  pisemnych (wypracowanie,  rozprawka,  list,  sprawozdanie,
opis  itd.),

◦ oceny z wagą 5. dotyczą – laureatów/finalistów konkursów i olimpiad.   

4. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się 6, 5, 4, 3, 2.

5. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się 1. 

6. W przypadku ocen bieżących z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania
dopuszcza się stosowanie skrótów, odpowiednio: cel., bdb., db., dst., dop. i ndst.

7. W  ocenianiu  bieżącym  dopuszcza  się  stosowanie  znaków  „+”  (plus)  jako  funkcję
motywującą oraz „-” (minus) jako funkcję ostrzegawczą.

8. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę:

% Ocena

98 - 100 6 

89 - 97 5 

75- 88 4 

51- 74 3 

31- 50 2 

0- 30 1 

9. Prace sprawdzające są oceniane, wynik jest wpisany do dziennika i omówiony z uczniami,
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prace są gromadzone przez nauczyciela i udostępniane do wglądu rodzicom.

10. Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe. Chętne i poprawne wykonanie prac dodatkowych
może przyczynić się do uzyskania wyższej oceny przez ucznia. 

11.  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 na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

12. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji:

◦ jeden raz w ciągu okresu - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze
1 godziny tygodniowo;

◦ dwa razy w ciągu okresu - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze
większym niż 1 godzina tygodniowo.

Za trzecie i kolejne nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje ocenę ndst. (z wyłączeniem

            lekcji j. polskiego i matematyki).

13. Zgłoszenie  nauczycielowi  nieprzygotowania  do  zajęć  nie  zwalnia  z  zapowiedzianych
pisemnych prac klasowych, kartkówek, dyktand i innych zadań terminowych np. projektów,
prezentacji. 

14. W  przypadku  zajęć  edukacyjnych  realizowanych  jeden  raz  w  tygodniu,  liczba  ocen
bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż
trzy. 

15. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba
ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej
niż cztery. 

16. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel  ustala,  wpisuje do dziennika
lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomości:

◦ w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do
oceny pracy długoterminowej lub projektowej; 

◦ w ciągu 7 dni od daty kartkówki.

17. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych,
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia.

18. Dla  uczniów  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  orzeczenie
o potrzebie  indywidualnego  nauczania,  opinię  Poradni  Psychologiczno  -  Pedagogicznej
kryteria oceniania dostosowane są do ich poziomu umiejętności i możliwości.

 Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach 

1. Wymagania  edukacyjne  i  przedmiotowy  system  oceniania  przedstawiane  są  uczniom
podczas jednych z pierwszych zajęć w danym roku szkolnym, fakt ten odnotowany jest
w dzienniku  zajęć  szkolnych.  Wymagania  edukacyjne,  nauczyciele  opracowują  pisemnie
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i przechowują  w  swojej  dokumentacji.  Kopię  wymagań  edukacyjnych  nauczyciele
przekazują dyrektorowi.

2. Wymagania  edukacyjne  i  przedmiotowe  zasady  oceniania  przedstawiane  są  rodzicom
poprzez publikację na stronie internetowej szkoły. 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

4. Nauczyciele  i  wychowawcy  informują  rodziców  o  postępach  ich  dzieci  w  nauce
i zachowaniu poprzez:

• wpisywanie  otrzymanych  przez  ucznia  ocen  bieżących  oraz  uwag  o  zachowaniu
odpowiednio wpisywane są do dziennika elektronicznego;

• przekazywanie  rodzicom,  podczas  okresowych  i  śródokresowych  spotkań
z wychowawcami;

• kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;

• w szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  –  kontakt  telefoniczny,  elektroniczny lub
listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.

5. Rodzice  zobowiązani  są  do  uczestniczenia  w  zebraniach  organizowanych  przez  szkołę,
a w razie  nieobecności  do  skontaktowania  się  z  wychowawcą  oraz  do  odpowiadania  na
ewentualne zaproszenia nauczyciela na rozmowę na temat dziecka.

6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców prace ucznia klasowe ucznie, dokumentacja dotycząca
egzaminu klasyfikacyjnego,  egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja  dotycząca
oceniania  ucznia  jest  udostępniana  uczniowi  lub  jego rodzicom do wglądu  -  na  terenie
szkoły i w terminie uzgodnionym z dyrektorem.

7. Przewidywaną  ocenę  śródroczną  nauczyciel  przedstawia  rodzicom,  nie  później  niż  dwa
tygodnie przed zakończeniem semestru. podczas spotkania z wychowawcą.

8. Przewidywaną ocenę końcoworoczną nauczyciel przedstawia rodzicom poprzez wpis oceny
w  dzienniku  elektronicznym,  nie  później  niż  dwa  tygodnie  przed  zakończeniem  roku
szkolnego. 

9. Ocenę końcoworoczną uczeń otrzymuje w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie
szkolnym.

 Warunki poprawiania ocen ze sprawdzianów

1. Uczeń,  który  uzyskał  bieżącą  ocenę  niedostateczną,  zobowiązany  jest  nadrobić  braki  i
uzupełnić zaległości w ciągu 2 tygodni od otrzymania pracy.

2. Dopuszcza się poprawianie oceny bieżącej (2, 3) na prośbę ucznia lub rodziców (opiekunów
prawnych), w terminie ustalonym z nauczycielem.

3. Uczeń,  który  nie  uczestniczył  w  określonej  formie  sprawdzania  osiągnięć  z  powodu
nieobecności, zobowiązany jest do zaprezentowania swoich umiejętności i wiadomości na
następnej lekcji. 

4. Do poprawy pracy uczeń może podchodzić tylko raz.

 

Sposoby informowania uczniów i rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej
ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania

6



1. Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  ustalają  nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy
oraz ocenianego ucznia.

2. W terminie ustalonym przez dyrektora nie później niż na dwa tygodnie przed odpowiednio
śródrocznym  i  rocznym  klasyfikacyjnym  zebraniem  plenarnym  rady  pedagogicznej
nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne  oraz  wychowawcy,  ustalają
i wpisują do dziennika lekcyjnego, w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane odpowiednio
śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych  i  religii  oraz  przewidywane  odpowiednio  śródroczne  i  roczne  oceny
klasyfikacyjne zachowania. 

3. Nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne  i  wychowawcy  klas  IV-VIII
informują  uczniów o przewidywanych  odpowiednio  śródrocznych  lub  rocznych ocenach
klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie po ich wpisaniu do dziennika lekcyjnego.

4. W uzasadnionych przypadkach informacja o przewidywanych odpowiednio śródrocznych
lub  rocznych  ocenach  klasyfikacyjnych  może  być  przekazana  rodzicom  ucznia
telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie. 

Warunki i tryb otrzymywania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania

1. W  ciągu  trzech  dni  od  daty  uzyskania  przez  rodziców  informacji  o  przewidywanych
odpowiednio śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice
mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub
wychowawcy klasy z wnioskiem o ustalenie odpowiednio śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  lub  śródrocznej  lub  rocznej  oceny klasyfikacyjnej
zachowania wyższej niż przewidywana. 

2. W  przypadku  wniosku  o  ustalenie  odpowiednio  śródrocznej  lub  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel może:

◦ podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi,że jest ona zgodna z wymaganiami
edukacyjnymi niezbędnymi do jej uzyskania;

◦ ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia
wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że:

▪ uczniowi  nie  stworzono  wystarczających  możliwości  zaprezentowania  osiągnięć
edukacyjnych lub

▪ uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania na ocenę
wyższą niż przewidywana. 

3. W  przypadku  wniosku  o  ustalenie   odpowiednio  śródrocznej  lub  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana wychowawca może:

◦ podtrzymać  przewidywaną  ocenę  –  jeśli  stwierdzi,  że  jest  ona  zgodna  z  kryteriami
oceniania zachowania;
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◦ ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że:

▪ przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania lub

▪ uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej
niż przewidywana.

4. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych lub  śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż
przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i jego rodziców
o ustalonej ocenie rocznej poprzez wpis w dzienniku elektronicznym.

5. Ustalone  śródroczne lub roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i  śródroczne
lub roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują
do dziennika lekcyjnego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,
w terminie wyznaczonym przez dyrektora. 

6. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji  o przewidywanej   śródrocznej  lub rocznej
klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny  śródrocznej lub rocznej uczeń
zostanie  ukarany  naganą  dyrektora  za  rażące  naruszenie  norm  etycznych  lub  zasad
współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą  śródrocznej lub
roczną  klasyfikacyjną  ocenę  zachowania.  O  swojej  decyzji  wychowawca  klasy
bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz dyrektora. 

7. Jeśli  zachodzi  taka  potrzeba,  dodatkowe  sprawdzenie  wiadomości  i  umiejętności,
przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później, niż w ciągu dwóch dni
od daty złożenia wniosku.

 Klasyfikacja ucznia oraz promowanie do wyższej klasy

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli  brak  jest  podstaw  do  ustalenia  śródrocznej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej
z powodu  nieobecności  ucznia  na  tych  zajęciach,  przekraczającej  połowę  czasu
przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.

3. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  nieusprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później  niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.  Termin  egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Podczas  przeprowadzania  egzaminu klasyfikacyjnego mogą być  obecni  –  w charakterze
obserwatorów – rodzice ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5.  może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
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wyznaczonym przez dyrektora.

9. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa  rozporządzenie
w sprawie  szczegółowych warunków i  sposobu oceniania,  klasyfikowania  i  promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 

11. W  przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  obowiązkowych  lub  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z:

◦ jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo 

◦ jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

13. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.

14. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

15. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.  Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  się  w  ostatnim
tygodniu ferii letnich.

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

17. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie. 

18. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

19. Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego,  nie  otrzymuje  promocji  do  klasy
programowo wyższej i powtarza klasę. 

20. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz wciągu
etapu  edukacyjnego  promować  do  klasy  programowo  wyższej  ucznia,  który  nie  zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te
zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

21. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora,  jeżeli  uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania
zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

22. Zastrzeżenia,  o  których  mowa  w  ust.  21,  zgłasza  się  od  dnia  ustalenia  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej  z  zajęć edukacyjnych lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej  zachowania,  nie
później  jednak  niż  w  terminie  2  dni  roboczych  od  dnia  zakończenia  rocznych  zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. 

23. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena  klasyfikacyjna  zachowania  zostały ustalone  niezgodnie  z  przepisami  dotyczącymi
trybu ustalania tych ocen, dyrektor powołuje komisję, która:
a) w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  –  przeprowadza
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sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych;

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

24.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 23 pkt a), przeprowadza się
nie  później  niż  w  terminie  5  dni  od  dnia  zgłoszenia  zastrzeżeń.  Termin  sprawdzianu
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

25. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

26. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki,  zajęć artystycznych, techniki,
zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.

27. Ustalona  przez  komisję,  o  której  mowa w ust.  23.  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć
edukacyjnych  oraz  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  może  być  niższa  od
ustalonej  wcześniej  oceny.  Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem
niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej,  która  może  być  zmieniona  w  wyniku
egzaminu poprawkowego.

28. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,  o  którym
mowa w ust. 23. pkt a) w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

29.  Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze
wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  otrzymał  roczne  pozytywne  oceny
klasyfikacyjne. 

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

31. Uczeń  kończy  szkołę,  jeżeli:  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  otrzymał  ze  wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości
etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne. 

32. Począwszy  od  klasy  IV  uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał
z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej
4,75 oraz co najmniej  bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,  otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej  lub kończy szkołę (w przypadku VIII klasy)  z
wyróżnieniem.

33. Uczniowi,  który uczęszczał  na  dodatkowe zajęcia  edukacyjne,  religię,  do średniej  ocen,
o której mowa w ust. 1., wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

34. Laureat  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim,
przeprowadzonego  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami,  otrzymuje  z  danych  zajęć
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

35. Dyrektor  zwalnia  ucznia  z  zajęć  komputerowych  na  podstawie  opinii  o  ograniczonych
możliwościach  uczestniczenia  ucznia  w  tych  zajęciach,  wydanej  przez  lekarza,  na  czas
określony w tej opinii.

36. Dyrektor  zwalnia  ucznia  z  wykonywania  ćwiczeń  fizycznych  na  zajęciach  wychowania
fizycznego,  na  podstawie  opinii  o  ograniczonych  możliwościach  uczestniczenia  ucznia

10



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

37. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:

• wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,

• zajęć komputerowych
uniemożliwia  ustalenie  śródrocznej  lub  rocznej  oceny klasyfikacyjnej,  w  dokumentacji  
przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  „zwolniony”  albo  
„zwolniona”.

38. Dyrektor,  na  wniosek  rodziców  oraz  na  podstawie  opinii  Poradni  Psychologiczno-
Pedagogicznej,  w  tym  poradni  specjalistycznej,  zwalnia  do  końca  danego  etapu
edukacyjnego  ucznia  z  wadą  słuchu,  z  głęboką  dysleksją  rozwojową,  z  afazją,
z niepełnosprawnościami  sprzężonymi  lub  z  autyzmem,  w  tym  z  zespołem  Aspergera,
z nauki drugiego języka obcego.

39. W przypadku ucznia,  o  którym mowa w ust.  41.,  posiadającego orzeczenie  o  potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka
obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

40. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Ocenianie zachowania uczniów

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary: 
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
b)  Praca na rzecz społeczności szkolnej i klasowej;
c) Kultura osobista ucznia -  zachowanie w szkole i poza nią.

 

Lp Zachowanie ucznia Liczba
punktów 

Częstotliwość
wpisów

Osoba
wpisująca

Obszar I: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

1. Uczęszczanie na zajęcia lekcyjne np.100% 
frekwencja w semestrze (do tygodnia 
nieobecności usprawiedliwione).

20 pkt. +

(dodatnich)

jednorazowo 
(raz w 
semestrze)

wychowawca

2. Nieobecności usprawiedliwiane na bieżąco  
w półroczu (usprawiedliwienie przez 
rodziców w ciągu 7 dni).

Nieusprawiedliwione nieobecności.

10 pkt. +
(dodatnich)

10 pkt. - 
(ujemnych)

jednorazowo

każdorazowo

wychowawca

wychowawca

11



3. Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych
rozwijających ucznia na terenie szkoły oraz 
poza szkołą (zajęcia płatne i nieodpłatne np. 
SKS, gotowanie, koło teatralne, szachy, 
kodowanie, inne koła zainteresowań, szkoła 
muzyczna, klub/sekcja sportowa, basen itp. 
zaświadczenie od prowadzącego w 
przypadku zajęć poza szkołą).

1-20 pkt. +
(dodatnich)

jednorazowo 
(za każde 
zajęcia 
przyznawane 
punkty)

nauczyciel 
prowadzący/w
ychowawca

4. Przestrzeganie regulaminów szkolnych 
(mundurek, punktualność -  poranna 
modlitwa, udział w comiesięcznej mszy i 
spotkaniu), regulamin wyjść do kina, teatru, 
wycieczek klasowych i szkolnych. 

Rozwijanie cnót i nawyków pobożności 
zgodne z Programem Wychowawczym 
Szkoły.  

Nieprzestrzeganie regulaminów, spóźnienia, 
brak mundurka, niewłaściwe zachowanie 
podczas imprez i uroczystości szkolnych, i 
zaplanowanym spotkaniu/wydarzeniu, brak 
chęci, zaangażowania w rozwijaniu, pracy 
nad cnotami i nawykami pobożności,  
przebywanie w niedozwolonych miejscach 
w szkole, ściąganie, odpisywanie lekcji 
podczas przerw, wagary, celowe i świadome 
opuszczanie lekcji, niewykonanie poleceń 
nauczyciela lub innego pracownika szkoły, 
odmowa pracy w grupie lub wywoływanie 
podczas niej konfliktów, używanie telefonu  
komórkowego, odtwarzaczy MP3 lub innych
urządzeń nagrywających podczas lekcji i na 
terenie szkoły (tylko za zgodą nauczyciela) 
fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z 
udziałem innych osób bez ich zgody, 
nieoddanie książki wypożyczonej z 
biblioteki w wyznaczonym terminie/na 

1-20 pkt. +
(dodatnich)

 1-20 pkt. +
(dodatnich)

1-20 pkt. -
(ujemnych)

Jednorazowo   

raz w miesiącu

każdorazowo

wychowawca

wychowawca

nauczyciel
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koniec roku szkolnego.

 Obszar II: Praca na rzecz społeczności szkolnej i klasowej

 1 Efektywne pełnienie funkcji w szkole  np. 
przewodniczący, zastępca klasy, dyżurny 
skarbnik, uzupełnianie kroniki/pomoc przy 
gazetce szkolnej/klasowej itd.

Niewywiązanie się z podjętych 
działań/zadań.

1-10 pkt.+
(dodatnich)

10 pkt. -
(ujemnych)

każdorazowo

każdorazowo

wychowawca

wychowawca

2 Pomoc koleżeńska – systematyczna lub 
okazjonalna, pomoc nauczycielowi lub 
innym pracownikom szkoły.

10 pkt.+
(dodatnich)

każdorazowo nauczyciel/wyc
howawca

3 Własna inicjatywa ucznia w podejmowaniu 
różnych przedsięwzięć i ich realizacja np. 
pomoc przy organizowaniu jakiegoś 
wydarzenia, dbanie o estetykę klasy, szkoły, 
przyniesienie darów w ramach zbiórek, 
festynów itp.). 

Niewywiązanie się z dobrowolnie podjętych 
działań. 

10 pkt. +
(dodatnich)

10 pkt. -
(ujemnych)

każdorazowo

każdorazowo

nauczyciel/wyc
howawca

nauczyciel/wyc
howawca

4 Udział w konkursach przedmiotowych, 
zawodach sportowych, konkursach 
dotyczących zajęć dodatkowych (szkolne, 
miejskie, wojewódzkie, ogólnopolskie), 
wyróżnienia, finaliści, laureaci, medaliści 
tych konkursów. 

1-100 pkt. +
(dodatnich)

każdorazowo nauczyciel/wyc
howawca

5 Reprezentowanie szkoły podczas 
uroczystości pozaszkolnych, miejskich 
(wydarzenia/imprezy niezwiązane z 
konkursami). Strój odświętny/galowy na 
uroczystościach szkolnych, w wyznaczone 
dni. 

1-80 pkt. +
(dodatnich)

Każdorazowo nauczyciel/wyc
howawca
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Niewłaściwe zachowanie w klasie, podczas 
przerw, imprez i uroczystości 
szkolnych/pozaszkolnych. Fałszowanie 
dokumentów (np. wpisanie oceny do 
dziennika, podrobienie podpisu, 
usprawiedliwienia). Celowe niszczenie 
Zaśmiecanie otoczenia. Zaśmiecanie 
otoczenia.

1- 50 pkt. -
(ujemnych)

każdorazowo nauczyciel/wyc
howawca

Obszar III: Kultura osobista ucznia (zachowanie w szkole i poza nią)

1 Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery.
Dbanie o poprawną polszczyznę w 
komunikacji. Nieużywanie wulgaryzmów i 
obraźliwych gestów.

Niekulturalne zachowanie w klasie, 
świetlicy, stołówce, bibliotece itp. żucie 
gumy na lekcji. Niewłaściwe zachowanie 
podczas wyjść poza teren szkoły/wycieczek 
w miejscach publicznych, nie przestrzeganie
regulaminów wycieczek.  Samowolne 
wyjście z klasy/ świetlicy podczas lekcji. 
Samowolne wyjście poza teren szkoły. 
Wulgarne słownictwo lub gesty.

1- 50 pkt. +
(dodatnich)

10-80 pkt. -
(ujemnych)

jednorazowo

każdorazowo

wychowawca

nauczyciel/wyc
howawca

2 Odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom
agresji, wandalizmu. Odpowiedzialne 
reagowanie w trudnych sytuacjach.

Zachowanie stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa dla zdrowia lub życia 
własnego i innych osób. Namawianie innych
do takich zachowań. 

Kradzież. Wyłudzenie pieniędzy lub innych 
rzeczy. Udział w bójce, napaść fizyczna na 
drugą osobę. Zaczepki fizyczne (np. plucie, 
popychanie, podstawianie nóg itp.). 

20 pkt. +
(dodatnich)

10-80 pkt. –
(ujemnych)

10-100 pkt. -

każdorazowo

każdorazowo

nauczyciel/wyc
howawca

nauczyciel/wyc
howawca
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Podżeganie do przemocy lub kibicowanie 
aktom przemocy. Znęcanie się nad 
kolegami, zastraszanie.

(ujemnych) każdorazowo nauczyciel/wyc
howawca

4 Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek
w pracy nad sobą.

Zachowanie manifestujące postawę buntu 
wobec wszelkich upomnień, lekceważenie 
nauczycieli i Dyrekcji.

0-50 pkt. +
(dodatnich)

10-80 pkt. -

jednorazowo

każdorazowo(
ujemnych)

wychowawca

wychowawca/n
auczyciel/Dyre
ktor

5 Okazywanie szacunku kolegom, 
nauczycielom, pracownikom szkoły i innym 
osobom w każdej sytuacji.

Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i
innych pracowników szkoły. Zaczepki 
słowne (np. przezywanie, ubliżanie innym, 
groźby). Celowe wprowadzenie nauczyciela 
w błąd, okłamywanie.

0-50 pkt. +
(dodatnich)

10 – 80 pkt. -
(ujemnych)

Jednorazowo

każdorazowo

wychowawca

nauczyciel/wyc
howawca/Dyre
ktor

Inne pozytywne, kulturalne zachowania i 
postawy godne pochwały i naśladowania 
nieujęte powyżej. 

Inne negatywne zachowania (nieujęte w 
poprzednich punktach) – punkty ujemne w 
zależności od wagi czynu.

10 -50  pkt. +
(dodatnich)

10-50 pkt. -
(ujemnych

każdorazowo

każdorazowo

Nauczyciel/wy
chowawca/Dyr
ektor

Nauczyciel/wy
chowawca/Dyr
ektor
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2.   Kryteria punktowe

Punkty Ocena

200 pkt. i więcej Wzorowe

151 – 199 Bardzo dobre 

100 -150 Dobre 

51- 99 Poprawne

21- 50 Nieodpowiednie 

20 i mniej Naganne

 
3. Uczeń  zbiera  od  początku  do  końca  każdego  semestru  punkty,  które  są  na  bieżąco

rejestrowane/wpisywane przez nauczycieli i wychowawców. 
4. Na początku roku szkolnego oraz na początku II semestru uczeń otrzymuje „kredyt” 100

punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu półrocza może go zwiększyć lub
zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.  

5. Konkretnemu  zachowaniu  -  pozytywnemu  lub  negatywnemu  -  przydzielona  jest
odpowiednia liczba punktów. 

6. Uczeń  i  rodzic  są  na  bieżąco  informowani  o  zachowaniu  dziecka  poprzez  pocztę  w
dzienniku elektronicznym lub poprzez wpis do dzienniczka. 

7. Ocenę roczną stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w I i II półroczu, oraz
opinia rady pedagogicznej.

8. Każdy semestr uczeń zaczyna z nowym, czystym kontem. 
9. Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania jeśli w semestrze uzbierał - 30 pkt.

Uczeń nie może otrzymać oceny bardzo dobrej z zachowania, jeśli ma 5 lub więcej godzin
nieusprawiedliwionych nieobecnościach.

10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na
jego  zachowanie,  na  podstawie  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  lub
orzeczenia  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania  lub  opinii  poradni  psychologiczno-
-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

11. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
a) oceny z zajęć edukacyjnych;
b) promocję do następnej klasy.
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