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OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  EKOLA WE WROCŁAWIU  

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Ocenianie Wewnątrzszkolne reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych w Szkole Podstawowej 

EKOLA. 

Podstawy prawne: 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) - art. 109 

ust. 1 i 3. 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) 

- art. 44b. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 373). 

 

 

Ocenianie Wewnątrzszkolne w Szkole Podstawowej EKOLA składa się z następujących części:  

I. Szkolny System Oceniania – ustalenia dotyczące oceniania  

II. Wewnątrzszkolne ustalenia Rady Pedagogicznej  

III. Ocenianie Przedmiotowe   
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ROZDZIAŁ I 

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA – USTALENIA DOTYCZĄCE OCENIANIA  

 

 

§ 1 

Ocenianie w szkole  

 

1. Ocenianiu w szkole podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,  

2) zachowanie ucznia.  

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań edukacyjnych, które wynikają z programu nauczania oraz sformułowaniu 

ocen. Jest ono ukierunkowane na pracę i postępy ucznia oraz wyraźnie wskazuje, co uczeń 

osiągnął, co zrobił dobrze, ile potrafi. 

 

3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego oraz 

norm etycznych. 

 

4. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:  

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie,  

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien dalej się uczyć, 

3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie go do dalszych 

postępów w nauce i zachowaniu, 

4) dostarczenie rodzicom, dyrektorowi oraz innym nauczycielom informacji o aktywności ucznia, 

jego postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach, 

5) umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod swojej pracy.  

 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz poinformowanie o nich uczniów 

i rodziców, 
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2) bieżące ocenianie,  

3) ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach 

przyjętych w danej szkole,   

4) ustalenie kryteriów oceny zachowania,  

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach 

przyjętych w niniejszym dokumencie, 

6) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,  

7) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

8) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o 

postępach i trudnościach ucznia w nauce.  

 

6.  W  ocenianiu obowiązują zasady: 

1)  zasada jawności ocen zarówno dla ucznia, jak jego rodziców (opiekunów prawnych), 

2)  zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, 

zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie, 

3)  zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu, 

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

poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen, 

5)  zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o 

okresową ewaluację. 

 

7. Nauczyciele na początku roku szkolnego tj. najpóźniej do dnia 30 września każdego roku 

szkolnego, informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach 

sprawdzania osiągnięć ucznia, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

(śródrocznej) rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych.  

    

8.  Szczegółowy opis zasad i kryteriów dot. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego 

przez nauczyciela programu nauczania jest zawarty w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 
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9. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego tj. najpóźniej do dnia 30 września, 

informuje uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania 

oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, a także o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

 

10. Ocenianie bieżące może mieć formę oceny sumującej lub oceny kształtującej. 

 

11. Ocena sumująca jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 

postawione przez nauczyciela. Każda ocena sumująca, oprócz wymagań programowych, 

uwzględniać powinna możliwości i predyspozycje psychiczne ucznia, wkład pracy oraz 

systematyczność.  

 

12. Ocena kształtująca jest informacją zwrotną, skierowaną do ucznia, zawierającą: 

1)  wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów w pracy ucznia, 

2)  wskazanie na elementy wymagające poprawy, nad którymi uczeń powinien jeszcze popracować, 

3)  wskazówki, w jaki sposób uczeń może poprawić pracę, 

4)  wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien pracować dalej. 

 

13. Szczegółowe zasady dotyczące oceniania kształtującego określają nauczyciele w 

Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

 

14.  Ocena form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia, po wcześniejszym poinformowaniu 

ucznia o kryteriach oceny i po jej ustaleniu przez nauczyciela, podlega wpisaniu do dziennika 

elektronicznego.  

 

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

umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych lub 

wypożyczane do domu, celem okazania ich rodzicom. Uczeń ma obowiązek zwrotu ocenionej 

pracy pisemnej w terminie trzech dni od wypożyczenia. W przypadku braku zwrotu pracy 

pisemnej, uczniowi nie zostanie wypożyczona do domu kolejna praca pisemna. Ocena 

wpisywana jest do dziennika elektronicznego najpóźniej w terminie dwóch tygodni od napisania 

przez uczniów pracy kontrolnej.  
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16. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

1)      podczas wypożyczania ich do wglądu, 

2) na zebraniach ogólnych, 

3) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia, 

4) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem, po uprzednim umówieniu się. 

 

17. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną: 

1) oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia, wskazując 

dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia 

do poprawy, 

2) oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są 

pisemnie. Uzasadnieniem pracy pisemnej są kryteria i ustalona przez nauczyciela punktacja w 

odniesieniu do podanych kryteriów.  

 

18.   Pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia nauczyciel ma 

obowiązek przechowywać do końca roku szkolnego tj. do 31 sierpnia i udostępnić nadzorowi 

pedagogicznemu.  

 

19. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Z wynikami opinii wyżej wymienionych 

poradni zapoznają nauczycieli psycholog szkolny i wychowawca, który na bieżąco kontroluje 

postępy uczniów z dysfunkcjami.  

 

20. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej uczniom należy: 

1)  prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów, 

2)  zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy,  

3)  udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem, 

4)  dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia:   

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym 
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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, 

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

orzeczenia, 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – 

na podstawie tej opinii, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 4, lit. a – c, 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 przedszkolach, szkołach i 

placówkach, 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

 

21. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy 

przede wszystkim 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 ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

 

22. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach, dyrektor 

szkoły, na wniosek rodzica, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany 

uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z 

wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.   

 

23. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia w 

zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć 
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wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką 

nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas 

trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie 

zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

24.  Uczeń zostaje zwolniony z określonych ćwiczeń fizycznych lub z zajęć wychowania fizycznego, 

po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły. 

 

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, zwalania do 

końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z 

afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka 

nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

26.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze 

względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane 

kwalifikacje lub zrealizowanie danych  obowiązkowych zajęć  edukacyjnych na wcześniejszym 

etapie edukacji w przypadkach określonych na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

§ 2 

Ocenianie Wewnątrzszkolne w Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej EKOLA  

 

1.  Ocenianie Wewnątrzszkolne w Edukacji Wczesnoszkolnej określa warunki i sposób oceniania 

uczniów klas 1 – 3 w Szkole Podstawowej EKOLA we Wrocławiu. 

2.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 

w tym zakresie, 

2)  ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia poprzez rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz w wymagań wynikających z 

realizowanych w szkole programów nauczania, 
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3)    ocenianie zachowania polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów 

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

oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły, 

4)    udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

5)    udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,  

6)    monitorowanie bieżącej pracy ucznia, 

7)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

8)  dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia, 

9)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 

2.    Sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów klas 1-3: 

1)    Ocena ucznia w edukacji wczesnoszkolnej ma charakter opisowy. 

 

3.    Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1)    kryteriach wymagań edukacyjnych realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2)    metodach sprawdzania osiągnięć uczniów. 

 

4.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich   rodziców o 

sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. 

 

5.    Analizę postępów ucznia przeprowadza się systematycznie. 

 

6.   Stosuje się bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia, które rejestrowane są 

przez każdego nauczyciela w dzienniku elektronicznym. 

 

7.    W ocenianiu bieżącym, uwzględnia się wysiłek ucznia i osiągnięte przez niego efekty  pracy. 

 

8.    Osiągnięcia i postępy ucznia określa się w skali: 

 

A – doskonale, znakomicie, wspaniale, bardzo dobrze 

Uczeń celująco opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. 

Samodzielnie inicjuje rozwiązania konkretnych problemów w czasie lekcji jak  i w pracy pozalekcyjnej. 
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Aktywnie bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, wykazuje postawę twórczą lub 

szczególne umiejętności. 

Uczeń bardzo dobrze opanował pełen zakres wiadomości oraz umiejętności określonych programem 

nauczania, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretycznie i praktycznie, potrafi prawidłowo zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 

problemów w nowych sytuacjach. 

 

B – dobrze, biegle, prawidłowo 

Uczeń dobrze opanował zdecydowaną większość wiadomości oraz umiejętności określonych 

programem nauczania, poprawnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Korzysta z 

poznanych w czasie zajęć źródeł informacji, potrafi zastosować zdobytą wiedzę  w typowych 

sytuacjach. 

 

C – przeciętnie, wystarczająco, dostatecznie 

Uczeń wystarczająco i zadawalająco opanował podstawowe wiadomości oraz umiejętności określone 

programem nauczania, stara się rozwiązywać typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności. Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać   z podstawowych informacji. 

 

D – słabo, dopuszczająco 

Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, nie jest    w stanie 

samodzielnie rozwiązać większości zadań o elementarnym stopniu trudności. Posiada poważne braki w 

wiedzy, które jednak można nadrobić w dłuższym okresie czasu. 

 

E – niewystarczająco, niedostatecznie, błędnie  

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania.                           

Nie potrafi rozwiązywać prostych zadań i problemów o elementarnym stopniu trudności nawet przy 

pomocy nauczyciela. 

 

9.  Przy ustalaniu oceny z edukacji technicznej, plastycznej, muzycznej w szczególności bierze się pod 

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

specyfiki tych zajęć. 

 

10. Nauczyciel na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
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psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

 

11.   Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

 

12.   Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3)    dbałość o dobro i tradycję 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. 

 

13.  Ocena z zachowania włączona jest opisowo w ocenę z edukacji wczesnoszkolnej, bez  

     określania A – E. 

 

Przykłady oceny opisowej z zachowania: 

 – uczeń zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, zawsze 

przestrzega zasad bezpieczeństwa. Zawsze jest koleżeński, nigdy nie bierze udziału w bójkach i 

kłótniach. Nigdy nie spóźnia się na zajęcia. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, 

uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczyciela funkcje. 

Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i 

szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. 

 

 – uczeń najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się 

przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński. Nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach. 

Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, 

uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje. Dba i 

szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie  i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 

Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. 

 

 – uczeń zwykle zwraca się kulturalnie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie 

przestrzegać zasad bezpieczeństwa ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez 

nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach. Często spóźnia się 
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na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść, zajęć szkolnych. Zwykle 

sumiennie i rzetelnie pełni funkcje powierzone mu przez nauczyciela. Zwykle dba i szanuje mienie 

własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu 

pracy. 

 

 – uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników. Nie przestrzega 

zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach. 

Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć 

szkolnych. Nie wywiązuje się  z powierzonych mu funkcji. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, 

cudzego, szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w 

miejscu pracy. 

 

14.   Śródroczne podsumowanie pracy uczniów. 

1)   Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen opisowych z zajęć edukacyjnych zawierającą śródroczną ocenę  z zachowania. 

2)    Ocena śródroczna przedstawiona jest opisowo w formie karty osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

3)    Karty osiągnięć edukacyjnych otrzymują rodzice na wywiadówce śródrocznej. 

 

15.  Roczne podsumowanie pracy uczniów. 

1)    Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

zachowania ucznia w danym roku szkolnym. 

2)    Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi. 

 

16.  Wewnątrzszkolny System Oceniania w Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej 

EKOLA stanowi integralną część Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Szkole Podstawowej 

EKOLA. 

 

§ 3 

Klasyfikowanie śródroczne i roczne 

 

1.  Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie podanym 

przez dyrektora do wiadomości uczniów rodziców na początku roku szkolnego, lecz nie później 

niż do 30 września. 
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2.  Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym i ustaleniu 

ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

 

3.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

 

4.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w pkt. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć na podstawie 

odrębnych przepisów. 

 

5. O przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz o przewidywanych ocenach z pozostałych 

przedmiotów rodzice są informowani na co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia 

rady pedagogicznej klasyfikacyjnej wg harmonogramu podanego na początku roku szkolnego 

przez dyrektora szkoły. Nauczyciel określa warunki i tryb uzyskania wyższej oceny niż 

przewidywana ocena klasyfikacyjna. Podane wymagania muszą być zgodne z ustaleniami 

oceniania wewnątrzszkolnego. 

 

6.  Harmonogram spotkań z rodzicami jest ogłaszany na stronie internetowej szkoły  

(www.ekola.edu.pl)  oraz  podawany  na  pierwszym  spotkaniu z rodzicami.  

 

7. W  przypadku  nieobecności  rodziców  na  zebraniu  poprzedzającym  klasyfikowanie 

śródroczne  lub  roczne,  wychowawca  ma  obowiązek  pisemnego  skontaktowania  się z 

rodzicami i poinformowania ich o zagrożeniu niedostateczną ocena śródroczną lub roczną. 

 

8. Uczeń, który ma przewidywaną ocenę niedostateczną z danego przedmiotu, ma obowiązek 

uczestniczenia w konsultacjach nauczyciela tego przedmiotu.  

 

9. O wystawionych ocenach rocznych uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają 

poinformowani nie później niż dzień po posiedzeniu rady pedagogicznej klasyfikacyjnej poprzez 

zapis  w dzienniku elektronicznym LIBRUS. 

 

10. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną, ma obowiązek 

zaliczenia materiału przewidzianego programem nauczania na ocenę dopuszczającą. Termin 
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ustala nauczyciel przedmiotu, a w przypadku więcej niż jednej oceny niedostatecznej zespół 

nauczycieli. Nauczyciel przedmiotu, jest zobowiązany przekazać uczniowi i jego rodzicom 

zakres materiału objętego zaliczeniem na ocenę dopuszczającą. 

 

11. Monitorowaniem pracy uczniów poprawiających ocenę niedostateczną zajmują się psycholog i 

pedagog  szkolny.  

 

12. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub w wyniku zasadnego odwołania się od 

trybu ustalania oceny.  

 

13. W trakcie roku szkolnego uczniowie otrzymują oceny cząstkowe do dnia, w którym kończy się 

dane półrocze.  

 

14. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.  

 

15. W klasach 1 – 3 szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi (vide – „Ocenianie Wewnątrzszkolne w Edukacji 

Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej EKOLA we Wrocławiu”) 

 

16. W klasach 4 – 8 szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w 

stopniach według następującej skali:  

1. stopień celujący – 6  

2. stopień bardzo dobry – 5  

3. stopień dobry – 4  

4. stopień dostateczny – 3  

5. stopień dopuszczający – 2  

6. stopień niedostateczny – 1  

 

Ponadto ustala się następujące progi punktowe: 

0% – 39.9% - stopień niedostateczny 

40% - 55,99 % - stopień dopuszczający 

56% - 72,99% - stopień dostateczny 

73% - 89,99% - stopień dobry 

90% - 99,9% - stopień bardzo dobry 
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> lub = 100% - stopień celujący 

 

17. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach w ust. 16 lit.pkt.1-5 

 

18. Negatywną ocena klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.16 pkt.6. 

 

19. Oceny klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym, w arkuszach ocen i na świadectwach wpisuje się 

słownie, w pełnym brzmieniu. 

 

20. W klasyfikacji śródrocznej dopuszcza się stawianie stopni ze znakiem „+" i „-”, z wyjątkiem 

oceny celującej i niedostatecznej. Znaki te nie są dopuszczalne w klasyfikacji rocznej/końcowej. 

 

21.    Ocena zachowania jest ustalana dwa razy w roku, podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej.  

 

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

 

23.  Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy, po konsultacji z zespołem uczniowskim i 

zespołem nauczycieli. 

 

24.  Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się ucznia ze swoich obowiązków,  

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 i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,  

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

 

25. W klasach 1 – 3 szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 

ocenami opisowymi (vide  par.2 ) 

 

26.  W klasach 4 – 8 szkoły podstawowej ocenę zachowania – śródroczną, roczną i końcową – ustala 

wychowawca zgodnie z przyjętymi kryteriami, według następującej skali:  

- wzorowe   

- bardzo dobre  
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- dobre 

- poprawne 

- nieodpowiednie 

- naganne 

 

27.  Ocena klasyfikacyjna zachowania może zostać zmieniona przez wychowawcę klasy w 

przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np. zgłoszenia przez członków Rady 

Pedagogicznej dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub 

podwyższenie oceny zachowania. 

 

28.  Kryteria oceniania zachowania ucznia w klasach 4 - 8 szkoły podstawowej ustala się, jak 

następuje: 

1)   Ocenę  bardzo dobrą otrzymuje uczeń: 

a) którego zachowanie podczas lekcji i na przerwach  zazwyczaj  nie budzi zastrzeżeń (nie ma 

powtarzających się uwag w dzienniku, a w przypadku uchybień, wykazuje wolę poprawy), 

b) nie opuszcza terenu szkoły w czasie lekcji i przerw, 

c) dotrzymuje ustalonych terminów  

d) uczestnicząc w uroczystościach oraz imprezach szkolnych i klasowych prezentuje właściwą 

postawę, zachowuje się zgodnie z zasadami kultury i współżycia społecznego  

e) z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej, 

f) nie narusza godności osobistej innych, 

g) szanuje odmienne poglądy i przekonania, 

h) dba o kulturę słowa - nie używa wulgarnego języka, 

i) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu, ubierając się stosownie do okoliczności, 

j) nie ulega nałogom, 

k) nie stosuje agresji słownej i fizycznej, 

l) zachowuje się odpowiednio w miejscach użyteczności publicznej 

ł) przeciwstawia się zachowaniu krzywdzącemu innych, 

        m) szanuje mienie publiczne i prywatne.  

 

2)   Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, a ponadto:  

a) realizuje działania na rzecz potrzebujących, szkoły, społeczności lokalnej, 

b) bierze udział w wydarzeniach szkolnych - zgodnie ze swoimi możliwościami i 

zainteresowaniami,  

c) rozwija swoją postawę otwartości i wrażliwości społecznej. 
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3)      Ocenę dobrą  otrzymuje uczeń, który sporadycznie nie spełnia wymaganych kryteriów na ocenę  

bardzo dobrą, ale właściwie reaguje na upomnienia nauczycieli, pracowników szkoły oraz 

innych osób dorosłych, nie ma powtarzających się nieobecności, ani spóźnień  w szczególności 

na kolejne lekcje. Uczeń, który stosuje przemoc wobec innych, fizyczną lub psychiczną nie 

może otrzymać oceny dobrej.  

 

4)     Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a)  zazwyczaj w szkole i poza nią zachowuje się właściwie, 

b)  zazwyczaj wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

c)  zazwyczaj przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, a 

w przypadku ich naruszenia wyraża chęć zadośćuczynienia, 

d)  pracuje na miarę swoich możliwości, 

e)  sporadycznie narusza obowiązujące w szkole normy zachowania i regulaminy szkolne. 

 

5)  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) lekceważąco odnosi się do stawianych przez szkołę wymagań określonych w kryteriach na 

ocenę poprawną,  

b) ma liczne nieusprawiedliwione nieobecności. Przez lekceważenie rozumie się brak poprawy 

postępowania pomimo uwag i upomnień ze strony wychowawcy, nauczycieli, dyrekcji szkoły. 

 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia jeden z poniższych warunków: 

a) notorycznie uniemożliwia prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, mimo że 

podejmowano w stosunku do niego działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym,  

b) stosuje w szkole lub poza nią przemoc fizyczną zagrażającą życiu lub zdrowiu innych osób 

bądź naruszającą ich bezpieczeństwo, 

c) narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez przemoc psychiczną, 

wulgarność, szantaż, groźby, wyłudzenia lub zniesławienie, 

d) posiada, używa lub rozpowszechnia na terenie szkoły środki odurzające, substancje 

psychotropowe, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, niebezpieczne narzędzia, środki 

pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały, 

e) posiada lub rozpowszechnia na terenie szkoły materiały propagujące zachowania agresywne, 

okrucieństwo lub treści pornograficzne, 

f) kradnie lub świadomie dewastuje dobra materialne należące do szkoły, uczniów, nauczycieli 

lub innych osób, 
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g)  popełnia inne chuligańskie czyny naruszające dobra osobiste innych osób. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (diametralna zmiana postawy na lepsze, 

zadośćuczynienie i naprawienie szkód) wychowawca po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 

może odstąpić od wystawienia oceny nagannej. Najwyższą możliwą oceną powinna być 

wówczas ocena nieodpowiednia. 

 

29. Przy ustalaniu oceny 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 / nauczania indywidualnego 

lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

 

30.    Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych 

oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem §3 ust. 

31, 32 .  

 

31. Jeśli uczeń po raz drugi z rzędu otrzymuje naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu go do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu przez ucznia szkoły.  

 

32. Uczeń,  któremu  w  szkole  po  raz  trzeci  z  rzędu  ustalono  naganną  roczną  ocenę 

klasyfikacyjną  zachowania,  nie  otrzymuje  promocji  do  klasy programowo  wyższej, a uczeń 

klasy najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

 

33.   Wychowawca klasy, oceniając zachowanie ucznia, powinien uwzględnić opinię nauczycieli, 

pracowników szkoły, innych uczniów oraz samoocenę ucznia.  

 

34.   Tryb odwoływania się od oceny: 

1)  Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie do 2 dni po 

zakończeniu zajęć dydaktycznych, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny.  

 

2)  W przypadku stwierdzenia, że ocena została ustalona niezgodnie z trybem ustalania oceny, 

dyrektor powołuje komisję, która:  
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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, 

 b)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji.   

 

3) Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 2 ust. 3, przeprowadza się nie później niż w ciągu 5 dniu od 

daty zgłoszenia zastrzeżeń.  

 

4) Ustalona przez komisję roczna ocena z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena zachowania nie 

może być niższa od ustalonej oceny, z wyjątkiem niedostatecznej oceny rocznej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

 

 

§ 4  

Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak 

jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. W powyższym przypadku, w dokumentacji klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowana” albo „nieklasyfikowany”.  

 

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

klasyfikacyjny. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności (lub jego rodziców), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny.  

 

3. Egzamin klasyfikacyjny może także zdawać uczeń:  

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki,  

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

 

4. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.3 pkt.2 : 
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1) egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, 

muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych,  

2) nie ustala się oceny zachowania.  

 

5. Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne przeprowadza się w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu 

semestru w terminie ustalonym z uczniem i jego rodzicami, natomiast egzaminy klasyfikacyjne 

roczne przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

 

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

 

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.3 pkt.2, przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 

szkołą na podstawie zezwolenia udzielonego przez dyrektora szkoły, przeprowadza komisja 

powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji, 

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

klasy.  

 

10.  Ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – w przypadku 

zgłoszenia przez ucznia lub jego rodziców zastrzeżeń dot. naruszenia przepisów prawa 

związanych z trybem ustalania ww. oceny – jest przeprowadzane przez komisję powołaną przez 

dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

3) 2 nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia 

edukacyjne.  
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11.  Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – w przypadku zgłoszenia przez ucznia lub 

jego rodziców zastrzeżeń dot. naruszenia przepisów prawa związanych z trybem ustalania ww. 

oceny – jest przeprowadzane przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, w skład której 

wchodzą: 

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,  

2) wychowawca klasy,  

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

4) psycholog szkolny, 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego.  

 

12. Zasady  dokumentowania  pracy  komisji  opisanych  w ust. 9-11 określają odrębne przepisy. 

 

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

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny roczne wyższe od 

stopnia niedostatecznego Uczeń, który nie spełnił powyższych warunków nie otrzymuje 

promocji i powtarza klasę.  

 

14. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał jedną lub dwie oceny niedostateczne z 

zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

 

15. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, za wyjątkiem egzaminu z 

muzyki, plastyki, techniki, technologii informacji, informatyki oraz wychowania fizycznego. 

Egzamin z tych przedmiotów ma charakter ćwiczeń praktycznych.  

 

16. Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły. Egzamin przeprowadza komisja 

powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: 

1)  dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,  

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

 

17. Nauczyciel uczący ucznia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub 

w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.  
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18. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 

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

komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych 

wypowiedziach. 

 

19. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w innym terminie, określonym przez dyrektora szkoły. 

 

20. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.  

 

21. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy 1 – 3 szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.  

 

22. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

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

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

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

klasie programowo wyższej.  

 

23. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do Ogólnopolskiego 

Sprawdzianu Ósmoklasisty. 
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Rozdział II : 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE USTALENIA RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ EKOLA  

 

§ 1 

 

1. W Szkole Podstawowej EKOLA w trakcie nauki szkolnej w ciągu roku szkolnego uczniowie 

zdobywają oceny cząstkowe wyrażone w postaci oceny sumującej, kształtującej lub informacji 

zwrotnej. 

 

2. W Szkole Podstawowej EKOLA stosowany jest wagowy system oceniania. Szczegóły dotyczące 

kryteriów oceniania oraz wag stopni za poszczególne formy sprawdzania wiedzy ujęte są w 

Przedmiotowych Systemach Oceniania, z którymi uczniowie zostają zapoznani na początku roku 

szkolnego.  

 

3. Ocenom bieżącym przypisana jest waga 1, 2 lub 3.  

 

4. Klasyfikowanie roczne podsumowuje osiągnięcia edukacyjne w całym roku szkolnym.  

 

5. W klasyfikacji rocznej i śródrocznej nauczyciel uwzględnia oceny sumujące, kształtujące oraz 

widoczny postęp ucznia w uzyskiwanych wynikach.  

 

6. Nauczyciele wychowania fizycznego, plastyki, techniki i muzyki biorą pod uwagę w swojej 

ocenie przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, 

wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

7.    W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stawianie stopni ze znakiem „+" i „-”, z wyjątkiem oceny 

celującej i niedostatecznej. Znaki te nie są dopuszczalne w klasyfikacji rocznej/końcowej: 

1)  znak „+" wystawia się za poprawną odpowiedź, wykonanie ćwiczenia, zadania, pracę na lekcji 

lub inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności, jeśli nie ma podstaw do wystawienia oceny 

wyrażonej stopniem, 
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2)  znak „-” wystawia się za brak odpowiedzi, brak przygotowania do lekcji lub inne formy 

sprawdzania wiedzy i umiejętności, jeśli nie ma podstaw do wystawienia oceny wyrażonej 

stopniem.  

 

8.   W dzienniku elektronicznym dopuszcza się stosowanie zapisów informacji typu:  

a)   nb - nieobecność, 

b)   np - nieprzygotowany, 

c)  bz – brak zadania 

d)   nć - nie ćwiczący. 

e)  „0” - brak oceny z pracy pisemnej ucznia spowodowany jego nieobecnością. „0” nie jest oceną i 

nie wpływa na średnią ważoną. 

f)       jn – jeszcze nie – uczeń nie posiada jeszcze wymaganej wiedzy i /lub umiejętności   

 

9.  Dopuszcza się stosowanie kolorów dla oznaczenia ocen.  

 

§ 2 

Sposoby sprawdzania postępów uczniów 

 

1. Na początku roku szkolnego nauczyciel w każdej klasie przedstawia uczniom zasady oceniania 

na swoim przedmiocie, określając obszary aktywności, w jakich uczeń jest oceniany. Spis 

obszarów aktywności uczniów na poszczególnych przedmiotach jest zawarty w Przedmiotowych 

Systemach Oceniania. 

 

2. Nauczyciele tego samego przedmiotu w obrębie danej szkoły oceniają obszary aktywności w ten 

sam sposób.  

 

§ 3 

Prace klasowe i kartkówki 

 

1.  Nauczyciel ogłasza uczniom termin sprawdzianu / pracy klasowej zamykającej większą partię 

materiału z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Ponadto wpisuje datę planowanej pracy 

klasowej do terminarza w dzienniku elektronicznym. Jeżeli nauczyciel nie dotrzyma ww. 

terminu, nie przeprowadza pracy klasowej. 
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2.     Ustala się dopuszczalną ilość sprawdzianów / prac klasowych na dwie tygodniowo. 

 

3.     Wszystkie kartkówki są zapowiadane i zapisywane do terminarza w dzienniku elektronicznym. 

Jeżeli nauczyciel nie dotrzyma ww. terminu, nie przeprowadza kartkówki. 

 

4.      Ustala się dopuszczalną ilość kartkówek na trzy tygodniowo. 

5.  Kartkówka może obejmować maksymalnie trzy tematy lekcji i nie może być przeprowadzona 

następnego dnia, licząc od dnia wprowadzenia nowego materiału. 

6. W ciągu dnia mogą się odbyć najwyżej dwie formy pisemne sprawdzenia wiedzy, w tym tylko 

jeden sprawdzian / praca klasowa. 

7.  Uczeń ma obowiązek napisać każdą pracę klasową.  

 

8. W przypadku nieobecności uczeń zobowiązany jest ustalić z nauczycielem termin zaliczenia 

sprawdzianu / pracy klasowej. Praca klasowa powinna być napisana wyłącznie w czasie 

konsultacji danego nauczyciela.  

 

§ 4  

Zasady poprawy prac klasowych i innych obszarów aktywności 

 

1.  Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny w terminie i w formie uzgodnionej z nauczycielem. 

 

2. Poprawa sprawdzianu może się odbyć wyłącznie na konsultacjach. Termin poprawy należy 

uzgodnić z nauczycielem. 

 

3. Ocena poprawiona zastępuje ocenę pierwotną. 

4. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie 1x w semestrze przy jednej godzinie przedmiotu 

tygodniowo lub 2x w semestrze przy dwóch lub więcej godzinach przedmiotu tygodniowo. 

5. Zgłoszenie nieprzygotowania przez ucznia oznacza, iż uwzględnia się jego nieprzygotowanie ze 

wszystkich form sprawdzania wiedzy (np. zadanie domowe, odpowiedź ustna, brak przyborów 

potrzebnych do realizacji celów lekcji) z wyłączeniem sprawdzianu i kartkówki, które są 

zapowiadane i wpisywane do dziennika elektronicznego odpowiednio wcześniej. 

7.  Uczeń, który oszukuje – ściąga lub oddaje nie swoje prace – otrzymuje ocenę niedostateczną bez 

możliwości poprawy.  
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§ 5  

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych 

 

1. Uczeń lub jego rodzice ubiegający się o podwyższenie oceny zwracają się z pisemnym wnioskiem 

do nauczyciela danych zajęć w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej. 

 

2. Wniosek składa się w sekretariacie Szkoły.  

 

3. O uzyskanie wyższej o jeden stopień niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej mogą ubiegać 

się wszyscy uczniowie, o ile spełnią następujące warunki: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie może być niższa niż 75% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby ucznia); 

2) wszystkie nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu muszą być usprawiedliwione. 

 

4. Uczeń spełniający wszystkie warunki przystępuje do sprawdzianu obejmującego materiał określony 

w wymaganiach edukacyjnych na ocenę, o którą się ubiega. 

 

5. Termin sprawdzianu, który powinien się odbyć najpóźniej na 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem Rady Pedagogicznej, ustala nauczyciel. 

 

6. Podwyższenie przewidywanej oceny rocznej może nastąpić w przypadku, gdy sprawdzian został 

zaliczony na ocenę, o którą ubiegał się uczeń lub wyższą.  

 

7. Sprawdzian przechowywany jest w dokumentacji nauczyciela do końca danego roku szkolnego. 

 

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust.3 wniosek ucznia 

zostaje odrzucony, a nauczyciel informuje o tym ucznia lub jego rodziców. 

 

9. W szczególnych przypadkach decyzję o dopuszczeniu ucznia do sprawdzianu podejmuje 

nauczyciel. 
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§ 5  

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

zachowania 

 

1. Uczeń lub jego rodzice ubiegający się o podwyższenie oceny zachowania zwracają się do 

wychowawcy z pisemnym wnioskiem w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o 

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej. 

 

2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się w sekretariacie Szkoły. 

 

3. Uzasadnienie wniosku może zawierać opis działań, które uczeń podejmował w ciągu roku 

szkolnego 

 

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zachowania musi spełnić następujące warunki: 

1) w ciągu roku szkolnego nie otrzymał upomnienia Dyrektora szkoły, 

2) w okresie od podania informacji o przewidywanej ocenie zachowania do ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, uczeń wykazał się szczególną aktywnością w przedsięwzięciach podejmowanych dla 

podwyższenia oceny.  

 

5. W przypadku uznania zasadności wniosku, wychowawca porozumiewa się z innymi nauczycielami, 

z pedagogiem lub psychologiem i podejmuje decyzję w terminie nie późniejszym niż na 3 dni przed 

rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

 

6. Wychowawca odnotowuje fakt przeprowadzenia procedury podwyższenia oceny zachowania w 

dzienniku wychowawcy. 

 

7. O ustalonej ocenie wychowawca informuje ucznia i jego rodziców. 

 

8. W przypadku uznania niezasadności wniosku o podwyższenie przewidywanej oceny zachowania, 

wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o odmowie wszczęcia postępowania, podając 

przyczyny odmowy 
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ROZDZIAŁ III 

Ocenianie przedmiotowe 

 

1. Przedmiotowe Systemy Oceniania nie mogą być sprzeczne z WSO. 

 

2. Przedmiotowe Systemy Oceniania są przedstawiane uczniom w pierwszych dwóch tygodniach po 

rozpoczęciu roku szkolnego. 

 

3. Przedmiotowe Systemy Oceniania są poddawane corocznej ewaluacji, po zakończeniu zajęć 

szkolnych. 

  

 

 


