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Załącznik nr 18

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

§ 1

1. Za  osiągnięcia  edukacyjne  uczniów  odpowiedzialni  są  w  równym  stopniu  nauczyciel,  rodzice

oraz sam uczeń.

2. Obowiązki  nauczyciela  określone  są  przez  ustawę  Prawo  oświatowe,  Kartę  nauczyciela,  przepisy

wykonawcze oraz dokumenty wewnątrzszkolne.

3. Obowiązkiem rodzica  jest  współpraca  ze  szkołą,  uczestnictwo  w  zebraniach  i  konsultacjach  w  celu

podejmowania  wspólnych  działań  edukacyjnych  i  wychowawczych  z  nauczycielami,  pedagogiem,

zatrudnionymi w szkole.

4. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o stałe pogłębianie wiedzy, kształcenie umiejętności na miarę swoich

możliwości.

§ 2

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  nauczycieli  poziomu

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanych  w  szkole  programów  nauczania  –

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  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.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalanie  ocen  bieżących  i  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych,

a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
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5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, ocen klasyfikacyjnych

z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie  warunków i  sposobu przekazywania  rodzicom informacji  o  postępach i  trudnościach  w

nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 3

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

1) wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych

i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanego

przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć

edukacyjnych. 

2. Wychowawca  oddziału  informuje  uczniów  oraz  ich  rodziców  o  warunkach  i  sposobie

oraz kryteriach oceniania  zachowania oraz warunkach i  trybie  otrzymania wyższej  niż  przewidywana

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Nieobecność  rodziców na  pierwszym spotkaniu  klasowym  we  wrześniu  zwalnia  szkołę  z  obowiązku

zapoznania  rodzica  ze  szczegółowymi  warunkami  i  zasadami  oceniania  wewnątrzszkolnego

obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do

zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i zasadami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi

w szkole. 

§ 4

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

2. Nauczyciele  przechowują  sprawdzone  i  ocenione  pisemne  prace  kontrolne  uczniów

do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do

wglądu  na  terenie  szkoły  uczniowi  lub  jego  rodzicom  w  czasie  uzgodnionym  z  wychowawcą

lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymywane są do wglądu według zasad:

1) uczniowie  – zapoznają  się  z  poprawionymi  pracami  pisemnymi  w szkole  po  rozdaniu  ich

przez nauczyciela,

2) rodzice  uczniów  – na  zebraniach  klasowych  lub  po  ustaleniu  terminu  z nauczycielem  uczącym

danego przedmiotu.
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§ 5

1. Nauczyciel  indywidualizuje  pracę  z  uczniem  na  zajęciach  edukacyjnych,  odpowiednio  do  potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel  dostosowuje  wymagania  edukacyjne  do  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, jednak wymagania edukacyjne nie mogą być

niższe niż przewidywane w podstawie programowej. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na

stan  zdrowia,  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,  niepełnosprawność  lub  zrealizowanie  danych

obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych

przepisami oświatowymi.

§ 6

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

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne  oceny wyższe od

stopnia niedostatecznego. 

2. Uczeń klas I –  III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej obligatoryjnie.

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

klasy I – III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia. 

4. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po

uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły

podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

5. Laureaci  konkursów  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim  i  ponadwojewódzkim  oraz  laureaci

i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfi-

kacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej

niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.

6. Uczeń,  który  w  wyniku   klasyfikacji   rocznej   uzyskał  z   zajęć   edukacyjnych   średnią  ocen

co  najmniej   4,75   oraz   co   najmniej   bardzo   dobrą   ocenę   zachowania,  otrzymuje   promocję

do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem.

7. Uczeń kończy szkołę, jeżeli  w wyniku  klasyfikacji rocznej,  na  którą  składają  się  roczne oceny klasyfi -

kacyjne  z   zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  kla -

syfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła  się  w  klasach pro -

gramowo  niższych , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem

ust. 2., oraz przystąpił do  egzaminu ósmoklasisty. Obowiązek przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

nie dotyczy uczniów zwolnionych na podstawie odrębnych przepisów. 

8. Uczeń kończy szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z zajęć eduka -

cyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

§ 7

1. Na  30  dni  przed  śródrocznym  i  rocznym  klasyfikacyjnym  zebraniem  rady  pedagogicznej  nauczyciel
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prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne  informuje  ustnie  ucznia  o  przewidywanych  dla  niego

ocenach niedostatecznych.

2. Na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca

klasy  informuje  za  pomocą  dziennika  elektronicznego  rodziców ucznia  o  przewidywanych  dla  niego

ocenach niedostatecznych. 

3. Nie  później  niż  na  14  dni  przed  zakończeniem  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  wychowawcy

informują za pomocą dziennika elektronicznego uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

§ 8

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

zajęciach edukacyjnych 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. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego

rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego regulują odrębne przepisy.

§ 9

1. W  wyjątkowych  przypadkach,  uzasadnionych  poziomem  rozwoju  i  osiągnięć  ucznia  w  danym  roku

szkolnym lub stanem zdrowia ucznia,  Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez

ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców

ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy

oddziału i  po uzyskaniu zgody rodziców ucznia  Rada Pedagogiczna  może postanowić o promowaniu

ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego,

jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,

jeżeli  ze  wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  otrzymał  roczne  pozytywne  oceny

klasyfikacyjne. 

4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

postanawia  Rada  Pedagogiczna,  uwzględniając  ustalenia  zawarte  w  indywidualnym  programie

edukacyjno-terapeutycznym.

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

§ 10
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1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena

klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Wymienione  zastrzeżenia  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.

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

klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej

oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  –  przeprowadza  sprawdzian

wiadomości  i  umiejętności  ucznia  oraz  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z  danych  zajęć

edukacyjnych,

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

4. Ustalona  przez  komisję  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 negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona

w wyniku egzaminu poprawkowego.

5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych w przepisach oświatowych.

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej 

w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od

dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest

ostateczna.

§ 11

1. Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  otrzymał

negatywną  ocenę  klasyfikacyjną  z  jednych  albo  dwóch  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  –  może

przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego regulują odrębne przepisy.

4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  

i powtarza klasę

5. Rada Pedagogiczna,  uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia,  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  zajęcia  są

realizowane w klasie programowo wyższej. 

§ 12

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
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2. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków wymienionych w ust.1, powtarza ostatnią klasę

szkoły – klasę ósmą.
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