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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W OSINIE 

 

SZKOLNY  SYSTEM OCENIANIA 

 

Rozdział 1 

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 1 

Cele oceniania 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych 

w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia, 

przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego 

efektów oraz wskazywanie kierunku dalszej pracy. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu przekazanie informacji o tym, co 

uczeń zrobił dobrze, jak powinien się dalej uczyć oraz wskazówek do samodzielnego 

planowania własnego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce             i 

zachowaniu, a także dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach                   

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach. 

§ 2 

Zasady przekazywania informacji 

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

2. Nauczyciele mają obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców o sposobach 

sprawdzania osiągnięć ucznia stosowanych przez nich w procesie nauczania. 

3. Nauczyciel ma obowiązek udostępnić uczniowi i jego rodzicom sprawdzone                           

i ocenione bieżące prace pisemne. Wgląd w pracę odbywa się wyłącznie na terenie 

szkoły podczas zebrań z rodzicami konsultacji indywidualnych oraz w innym czasie 

dogodnym dla nauczyciela i rodzica (prawnego opiekuna). Nie ma możliwości 

kserowania, fotografowania i wynoszenia poza obręb szkoły tej dokumentacji przez 

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) udostępnia się inną 

dokumentację dotyczącą oceniania na zasadach określonych w ust. 3. 
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8. Nauczyciele do 30 września każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena 

klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

9. Wychowawca klasy do 30 września każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

10. Nauczyciele odnotowują fakt zapoznania z wymaganiami, sposobami sprawdzania 

osiągnięć oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej oceny w dzienniku zajęć 

lekcyjnych oraz protokole spotkań z rodzicami. 

11. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych                     

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

znajdują się w dokumentacji nauczyciela . 

12. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych stanowi 

regulamin PSO. 

13. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informacje o postępach i trudnościach ucznia 

w nauce w następujący sposób: 

1) na zebraniach z rodzicami , 

2) w rozmowach indywidualnych, 

3) na konsultacjach dla rodziców,  

4) poprzez adnotacje w zeszytach przedmiotowych lub zeszytach korespondencji, 

5) w inny sposób ustalony przez wychowawcę wspólnie z rodzicami i uczniami. 

 

§ 3 

Zasady klasyfikowania i promowania 

1.  Uczeń podlega klasyfikacji:  

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 
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2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację 

śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w miesiącu styczniu.  

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że                                  

w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku:  

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną              

z tych zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną                

z tych zajęć. 

4. Na klasyfikację końcową składają się:  

1) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej 

2) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej. 

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

zachowania.  

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

8. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1)  bieżące; 

2) klasyfikacyjne:  

a) śródroczne i roczne,  

b) końcowe. 

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wystawiają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,  

śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia na podstawie Regulaminu 

„Zasad oceniania zachowania uczniów”. 

10. Ocena roczna jest wynikiem całorocznej pracy ucznia. 
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11. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Uczeń może 

uczestniczyć jednocześnie w zajęciach religii i etyki, przy czym obydwie oceny 

klasyfikacyjne wliczane są do średniej ocen. 

12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć fakultatywnych, techniki, plastyki, 

muzyki, zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć  

(oraz aktywność i zaangażowanie) a w przypadku wychowania fizycznego- także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

14. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

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

15. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 14, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

16. Zasady zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego 

1) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii. 

2) Dyrektor Szkoły ma prawo do zwolnienia ucznia z zajęć fakultatywnych                            

z wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia z klubu lub innej organizacji 

sportowej. Decyzję o zwolnieniu ucznia z uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych 

z wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie zaświadczenia 

z klubu sportowego oraz opinii 

17. Wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych oraz zachowania na 2 tyg. przed posiedzeniem klasyfikacyjnym. 
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18. Przy przewidywanej ocenie niedostatecznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców [prawnych opiekunów] najpóźniej na cztery tygodnie 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

19. Przy przewidywanej ocenie niedostatecznej nauczyciele uczący w szkole podstawowej są 

zobowiązani sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym ucznia oraz poinformować 

wychowawców klas dokonując wpisu do dziennika lekcyjnego. Notatka w zeszycie 

powinna być potwierdzona podpisem rodziców. 

20. Jeśli wychowawca uzna powyższe działania za niewystarczające, w wyjątkowych 

przypadkach może wezwać rodziców listownie i przeprowadzić z nimi rozmowę                                    

w obecności pedagoga, który sporządza notatkę z odbytej rozmowy. 

21. Ocenę śródroczną i roczną ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne na 7 dni 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poprzez wpis w dzienniku 

lekcyjnym. 

22. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do 

klasy programowo wyższej.  

24. 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.  

25. 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. 

23. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne/śródroczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej. 

24. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku 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. 
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25. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie 

z przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę 

klasyfikacyjną Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną.  

26. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił ponadto w ostatniej klasie do 

sprawdzianu zewnętrznego.  

27. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się                                                       

w klasach programowo niższych w szkole danego typu. 

 

§ 4 

Zasady dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej oraz niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej oraz niepublicznej poradni 

specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające mu sprostanie tym 

wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Wymagania edukacyjne, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych                    

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- -

terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia;  

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

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
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psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

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

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii.  

 

3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,                                 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż 

po ukończeniu klasy 3 szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 

4. Nauczyciel ocenia osiągnięcia edukacyjne ucznia niepełnosprawnego w odniesieniu do 

stopnia realizacji przez niego podstawy programowej i programu dostosowanego do jego 

indywidualnych możliwości. 

5. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów opracowane przez nauczycieli dla 

uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego  stanowią integralną część 

statutu i są dostępne w dokumentacji dyrektora szkoły. 

6. Uczeń niepełnosprawny w kl. I-III szkoły podstawowej otrzymuje ocenę opisową                         

z zachowania i osiągnięć edukacyjnych; w kl. IV-VIII osiągnięcia edukacyjne wyrażone są 

oceną cyfrową od 1 do 6, a zachowanie ocenia się w skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, 

poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

7. Uczniów niepełnosprawnych nauczyciele oceniają uwzględniając ich indywidualne 

możliwości intelektualne, zaangażowanie i aktywność w zakresie wykonywanych zadań 

oraz osiągane postępy. Ocena nie może określać jedynie poziomu osiągnięć ucznia, ale 

także motywować do dalszej nauki. 

8. Uczniowi niepełnosprawnemu można wydłużyć o rok każdy etap edukacyjny. 

9. W stosunku do uczniów mających trudności w nauce nauczyciel winien wymagać treści 

zawartych w podstawie programowej na ocenę dopuszczającą. Aby umożliwić uczniowi 

opanowanie wiedzy i umiejętności w stopniu dopuszczającym nauczyciel zobowiązany jest 

do dostosowania narzędzi oceniania i rodzajów aktywności do możliwości ucznia. Uczeń 

w głównej mierze winien być oceniany za wkład pracy oraz przyrost wiedzy                                                         
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i umiejętności. 

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

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia 

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

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka 

obcego. Zwolnienie udziela dyr. do końca danego etapu edukacyjnego. 

14. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

16. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych 

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 

ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym 

opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym 

roku szkolnym.  

17. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. Ocenę 

klasyfikacyjną śródroczną ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym uczęszczającemu na zajęcia w zespole klasowym wpisuje się w dzienniku 

lekcyjnym tejże klasy. Uczniowi nauczanemu indywidualnie – w dzienniku zajęć 

indywidualnych. 

18. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podst. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej. 

 

§ 5 

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych w klasach I - III 

1. W klasach I-III oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne uczniów mają 

formę oceny opisowej. 
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2. Ocena opisowa, to ustna lub pisemna informacja na temat osiągnięć dziecka, przygotowana 

i przekazana przez nauczyciela na podstawie systematycznej obserwacji dziecka i jego 

szkolnej aktywności. 

3. Ocenie opisowej podlegają następujące dziedziny edukacji: 

1) edukacja polonistyczna 

2) edukacja matematyczna 

3) edukacja społeczno-przyrodnicza 

4) edukacja fizyczno-ruchowa i artystyczna (muzyczna, plastyczna, techniczna)oraz 

rozwój społeczno-emocjonalny ucznia. 

5) zajęcia komputerowe 

4. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna odzwierciedla poziom i postęp                     

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych                   

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego i wskazywać 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce 

lub rozwijaniem uzdolnień. 

5. Ocenianie bieżące jest tworzone na podstawie obserwacji osiągnięć edukacyjnych                     

i postępów dziecka (prace ucznia, testy kompetencji, sprawdziany i inne formy aktywności) 

i jest odnotowywane między innymi: w dzienniku lekcyjnym, kartach pracy ucznia, 

zeszytach uczniów. 

6. Dopuszcza się w  edukacji wczesnoszkolnej formę oceny cyfrowej w skali 1-6 jako oceny 

bieżącej, oraz stosowanie znaków „+” ( plus) , „-„ ( minus). 

7. Obserwacja osiągnięć edukacyjnych i postępów dziecka odnotowywana jest                                            

w Indywidualnej Karcie Obserwacji Ucznia nie rzadziej  niż 3 razy w roku. Arkusze kart 

przechowywane są przez wychowawcę do końca bieżącego roku szkolnego. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne uczniów z języka angielskiego ,  religii  i etyki 

mają formę oceny cyfrowej   w skali 1 – 6 

1) 6 (celujący) 

2) 5 (bardzo dobry) 

3) 4 (dobry) 

4) 3 (dostateczny) 

5) 2 (dopuszczający) 

6) 1 (niedostateczny) 

9. Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne oceny zawierają przedmiotowe systemy 

oceniania z  języka angielskiego i religii oraz etyki. 
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10. Nauczyciel na bieżąco informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia (podczas zebrań 

lub rozmów indywidualnych) o postępach ucznia w nauce i jego osiągnięciach oraz 

zachowaniu. 

11. Na zakończenie I półrocza nauczyciel sporządza śródroczną ocenę klasyfikacyjną w formie 

oceny opisowej.  

12. Na koniec roku szkolnego uczeń klas I-III otrzymuje świadectwo zawierające ocenę 

opisową. 

§ 6 

Zasady oceniania zachowania w klasach I - III 

 

1. W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną 

opisową i uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

§ 7 

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych w klasach IV - VIII 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia 

edukacyjne począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, ustala się w stopniach wg 

następującej skali: 

1) 6 stopień celujący 

2) 5 stopień bardzo dobry 

3) 4 stopień dobry 

4) 3 stopień dostateczny 

5) 2 stopień dopuszczający 

6) 1 stopień niedostateczny 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa        

w punktach 1-5; negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym 

mowa w punkcie 6. 
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3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

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

zachowania. 

6. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się posługiwanie następującymi znakami 

dodatkowymi: „ +” ( plus), „-„ ( minus). 

7. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie,                      

w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny. 

8. Wystawianie ocen bieżących może się odbywać na podstawie udziału ucznia w zajęciach 

lekcyjnych, pracy w grupie, rozmowy sprawdzającej, poziomu zrozumienia 

nowowprowadzonego materiału, umiejętności stawiania pytań, dostrzegania problemów, 

przygotowania pracy domowej, samodzielnego opracowania sposobu rozwiązywania 

zadania i umiejętności realizacji pomysłu, formułowania notatki do zapisania lub wniosku, 

pracy pisemnej (na poziomie przewidzianym dla danego etapu edukacyjnego), umiejętności 

wyszukiwania i przetwarzania informacji, analizy zadań i sposobów ich rozwiązywania, 

analizowania problemów i sytuacji, wykonywania przez ucznia zadań długofalowych (np. 

prowadzenie teczek tematycznych), wyników sprawdzianów, testów, obserwacji ucznia 

przez nauczyciela. 

9. Ważną podstawą wystawiania ocen bieżących jest sam fakt podjęcia przez ucznia 

aktywności (podczas lekcji), wkład pracy włożonej przez ucznia, wielkość czynionych 

postępów. 

10. W klasach IV-VIII bieżącemu ocenianiu podlegają: 

1) poziom opanowania przez ucznia umiejętności przewidzianych programem 

2) posiadana przez ucznia wiedza 

3) przejawy aktywności intelektualnej ucznia 

4) kultura przekazywania wiadomości 

5) prace klasowe 

6) testy 

7) kartkówki z trzech ostatnich tematów 

8) prace domowe 

9) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji 
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10) wypowiedzi ustne 

11) prace w zespole 

12) testy sprawnościowe 

13) prace plastyczne i techniczne 

14) działalność muzyczna i informatyczna. 

10. Szczegółowe kryteria ocen wynikające ze standardu kształcenia realizowanego 

programu nauczania formułują nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

11. Nie odrobienie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń 

może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu. 

12. Nauczyciele mają prawo do przeprowadzenia kontroli prac domowych w różnej formie, 

również kilkuminutowego sprawdzianu pisemnego. 

13. Ocena merytoryczna pracy i osiągnięć ucznia należy do nauczyciela uczącego i jest 

niepodważalna. 

14. Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny 

własnych postępów i osiągnięć. 

15. Przy zastosowaniu testu jako narzędzia pomiaru osiągnięć szkolnych wprowadza się 

następujące normy na poszczególne oceny w ujęciu procentowym: 

 

1) 100%- celujący 

2) 99%- 90%- bardzo dobry 

3) 89% - 75%-dobry 

4) 74%-51%-dostateczny 

5) 50-31% - dopuszczający 

6) 30%-0%- niedostateczny. 

Części procentów zaokrągla się zgodnie z regułami zaokrąglania. 

 

16. Sprawdzanie stopnia realizacji wymagań edukacyjnych odbywa się przez: 

 

1) odpowiedzi ustne z bieżącego materiału, 

2) odpowiedzi pisemne w formie kartkówek – praca sprawdzająca wiadomości 

i umiejętności ucznia zdobyte i ćwiczone na maksymalnie 3 jednostkach lekcyjnych 

bezpośrednio poprzedzających kartkówkę, trwająca nie dłużej niż 20 minut. 

Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadać kartkówki. 
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3) Oceny z kartkówki nie podlegają poprawie, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej. 

Kartkówka jest obowiązkowa. Jeśli uczeń był nieobecny na wszystkich zajęciach 

edukacyjnych, z których sprawdzane są wiadomości i umiejętności wcześniej 

zgłosił nieprzygotowanie do lekcji, oceny z kartkówki nie wpisuje się do dziennika. 

4) odpowiedzi pisemne w formie pracy klasowej (całogodzinna lub dwugodzinna 

samodzielna praca ucznia przyjmująca formę testu, wypracowania, zadań 

otwartych, itp.).Pracę klasową należy zapowiedzieć z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem i jednocześnie ten fakt odnotować w dzienniku lekcyjnym. W ciągu 

tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż trzy prace klasowe, w ciągu jednego dnia 

nie więcej niż jedną. Prace klasowe muszą być poprzedzone powtórką lub 

dokładnym podaniem zakresu materiału, który mają obejmować, Dokładnie 

sprawdzone prace pisemne wraz z uzasadnieniem. Wystawionej o ceny uczeń musi 

otrzymać w okresie do dwóch tygodni od daty pisania danej pracy. Nauczyciel 

zobowiązany jest przechowywać prace klasowe uczniów do końca roku szkolnego 

(31.08. danego roku). Jeżeli uczeń nie napisał z przyczyn losowych pracy klasowej, 

jest obowiązany jest do napisania jej w terminie ustalonym wspólnie   z 

nauczycielem przedmiotu, przy czym indywidualne przypadki losowe rozpatruje się 

odrębnie. 

5) aktywność na lekcji (np.: udział w dyskusji, angażowanie się w zajęcia, planowanie 

i organizowanie własnej pracy, współpraca w zespole i pełnione w nim role). Za 

aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „+” lub ocenę cząstkową. 

6) prace domowe mogą przyjmować formę pisemną lub ustną i obejmują również 

systematyczne prowadzenie zeszytów. Przy ocenianiu pracy domowej bierze się pod 

uwagę: 

a) jakość, 

b) staranność – nauczyciel ma prawo nie sprawdzić pracy nieczytelnej, 

c) dokładność, 

d) terminowość – nauczyciel ma prawo nie sprawdzić pracy oddanej po 

wyznaczonym terminie. 

e) zeszyt przedmiotowy, 

7) testy ponadprzedmiotowe – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności 

opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych. 

17. Warunki poprawy ocen bieżących:  Uczeń może poprawić ocenę z każdej pracy 

klasowej w terminie dwóch tygodni od otrzymania oceny, jeżeli otrzymał stopień 
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niedostateczny lub dopuszczający. W pozostałych przypadkach po uzgodnieniu 

z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne. Z poprawy pracy klasowej można 

otrzymać każdy stopień z wyjątkiem stopnia celującego. Podczas oceniania 

śródrocznego i rocznego nauczyciel bierze pod uwagę stopień pierwszy i stopień 

poprawiony. 

§ 8 

Zasady oceniania zachowania w klasach IV - VIII 

1.  Szczegółowo kryteria oceny z zachowania określa Regulamin Zasad Oceniania 

Zachowania Uczniów, polegający na przyznawaniu uczniom punktów dodatnich za 

pozytywne aspekty zachowania i punktów ujemnych za negatywne. Suma punktów 

uzyskanych w  półroczu stanowi o ocenie z zachowania  w danym półroczu. Na 

podstawie średniej arytmetycznej punktów uzyskanych w I i II półroczu, wychowawca 

ustala końcową ocenę  z zachowania.  

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią oraz okazywanie szacunku 

innym osobom. 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż proponowana roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania. 

4. Ocena wystawiana jest oceną jawną. 

5. Ocenę „naganną” wychowawca zobowiązany jest umotywować na Radzie 

Pedagogicznej. 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

7. Rada pedagogiczna mocą uchwały zatwierdza oceny z zachowania. 

8. Rada pedagogiczna może zmienić ocenę ze sprawowania w uzasadnionych przypadkach. 
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9. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna. 

10. Od wystawionej oceny z zachowania uczeń może odwołać się do Rady pedagogicznej w 

nieprzekraczalnym terminie dwóch dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady 

pedagogicznej . Rada pedagogiczna uwzględni tylko uzasadnione podania o ponowne 

rozpatrzenie danej oceny z zachowania. 

13. Spory proceduralne rozstrzyga dyrektor szkoły. 

14. Informacje dotyczące zachowania uczniów, nauczyciele mogą wpisywać w dzienniku 

lekcyjnym, w miejscu do tego przeznaczonym lub w zeszycie dołączonym do dziennika 

lekcyjnego. 

 

15. Począwszy od IV klasy szkoły podstawowej śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania ustala się wg następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

 

§ 9 

Egzamin klasyfikacyjny 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych 

ucznia  z powodu określonej w ust.1 absencji. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie-usprawiedliwionej 

lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest 

promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły. 
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5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą .  

6.  Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie 

przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania 

fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie 

ustala się także oceny zachowania. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami).  

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć 

technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien 

mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

10. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  

przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  

dyrektora  szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.  

11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub 

obowiązek szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez  dyrektora  szkoły,  

który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  

poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły  albo  inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły–jako 

przewodniczący komisji;  

2) nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy.  

12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze 

obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  

zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji, 

o której mowa   
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w ust. 11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, 

wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się pisemne 

prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  

ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 15 . 

17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie oceny 

niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.  

 

 

§ 10 

Tryb odwoławczy 

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

Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tych  ocen. Zastrzeżenia  mogą  

być  zgłoszone  w  terminie  2  dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna                  

z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  

ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  

umiejętności  ucznia,     w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych.  

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2  przeprowadza powołana przez dyrektora 

komisja        w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicom. 

4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej 

wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący  komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 



18 

 

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

zajęcia  edukacyjne.  

5. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  

komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.                       

W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  

same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole 

następuje       w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny. 

7. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  

oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego.  

8. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  

sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia.  

9. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w ust.  8,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia                        

i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.  

10. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,                 

o  którym  mowa  w ust.  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego                           

w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły w porozumieniu z uczniem 

i jego rodziacami (opiekunami prawnymi). 

12. Przepisy  ust. 1-9  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej            

z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.  

 

 

§ 11 

Egzamin poprawkowy 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych  lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki-zajęć komputerowych, technologii 

informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 
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3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na ostatni tydzień ferii letnich. 

O wyznaczonym terminie dyrektor informuje przed końcem roku szkolnego. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

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

komisji. 

5. Nauczyciel prowadzący dane  może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 

szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. 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 zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te 

obowiązkowe zajęcia są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej. 
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Rozdział 2 

 

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły , a w związku z tym  zdalnego nauczania 

 

 

§ 12 

Cele oceniania nauczania zdalnego 

1. Ocenianie zdalne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

i realizowanych programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

2. Ocenianie zdalne  ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi 

informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów oraz wskazywanie 

kierunku dalszej pracy. 

3. Ocenianie zdalne ucznia ma na celu przekazanie informacji o tym, co uczeń zrobił 

dobrze, jak powinien się dalej uczyć oraz wskazówek do samodzielnego planowania 

własnego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce  ,a także 

dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce. 

§ 13 

Zasady przekazywania informacji w nauczaniu zdalnym 

1. Nauczyciele mają obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców ( prawnych 

opiekunów)  o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia stosowanych przez nich w 

procesie zdalnego nauczania.. 

2. Nauczyciele odnotowują fakt zapoznania uczniów i ich rodziców ( prawnych 

opiekunów)  o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia stosowanych przez nich w 

procesie zdalnego nauczania. w dokumentacji elektronicznej . 

3. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych                     

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

znajdują się w dokumentacji nauczyciela, z którymi nauczyciel zapoznał uczniów i 

rodziców ( prawnych opiekunów) do 30 września . 

4. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych stanowi 

regulamin PSO, który każdy nauczyciel jest zobowiązany zmodyfikować dostosowując 

do procesu zdalnego nauczania. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informacje o postępach i trudnościach ucznia 

w nauce zdalnej  w następujący sposób: 
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1) Dziennik elektroniczny  Vulcan 

2) w inny sposób ustalony przez nauczyciela  i wychowawcę wspólnie z rodzicami i 

uczniami. 

 

§ 14 

Zasady klasyfikowania i promowania 

1.  Uczeń podlega klasyfikacji:  

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację 

śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w miesiącu styczniu.  

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że                                  

w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku:  

1)obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną              

z tych zajęć; 

2)dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną                

z tych zajęć. 

4. Na klasyfikację końcową składają się:  

1) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej 

2)roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej. 

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

zachowania.  

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

8. Uczeń w trakcie nauki zdalnej otrzymuje oceny:  

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne:  
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3) śródroczne i roczne,  

4) końcowe. 

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wystawiają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,  śródroczną i roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli oraz 

ocenianego ucznia na podstawie Regulaminu „Zasady oceniania zachowania uczniów w Szkole 

Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie”. 

10. Ocena roczna jest wynikiem całorocznej pracy ucznia. 

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

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Uczeń może zdalnie 

uczestniczyć jednocześnie w zajęciach religii i etyki, przy czym obydwie oceny klasyfikacyjne 

wliczane są do średniej ocen. 

12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, należy 

w szczególności brać pod uwagę aktywność i zaangażowanie. 

14. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć zdalnego nauczania wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości 

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

15. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 14, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

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

16. Zasady zwolnienia ucznia z zajęć zdalnego nauczania  wychowania fizycznego: 

1)Dyrektor szkoły zwalnia ucznia ze zdalnego   wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

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

17. Wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) 

o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

oraz zachowania na 2 tyg. przed zatwierdzeniem  klasyfikacyjnym przez Radę Pedagogiczną. 

18. Przy przewidywanej ocenie niedostatecznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców [prawnych opiekunów] najpóźniej na cztery tygodnie 

przed klasyfikacyjnym zatwierdzeniem Rady Pedagogicznej. 



23 

 

19. Przy przewidywanej ocenie niedostatecznej nauczyciele są zobowiązani sporządzić notatkę 

i przesłać ją do wychowawców klas oraz poinformować o tym uczniów i rodziców ( prawnych 

opiekunów) poprzez dziennik elektroniczny Vulcan. 

20. Ocenę śródroczną i roczną ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne na 7 dni 

przed klasyfikacyjnym zatwierdzeniem  Rady Pedagogicznej poprzez wpis w dzienniku 

elektronicznym Vulcan. 

21. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do 

klasy programowo wyższej.  

22. 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  ( wniosek pocztą elektroniczną lub pocztą 

tradycyjną za potwierdzeniem odbioru) 

23. 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. 

24. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od 

oceny niedostatecznej. 

25. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku 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. 

26. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z 

przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę 

klasyfikacyjną Uczeń, który ma tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
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edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną.  

27. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił ponadto w ostatniej klasie do 

sprawdzianu zewnętrznego, jeśli taki egzamin się odbędzie. 

28.Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych w szkole danego typu. 

29. Przy nauczaniu zdalnym należy brać w szczególności pod uwagę: 

1) możliwości psychofizyczne uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia,       
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2) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  

3)  ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

30. Sposób dokumentowania realizacji zadań wynikających z nauczania zdalnego: 

1) Dokumentację nauczania zdalnego z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych prowadzi nauczyciel danego przedmiotu w formie zapisów 

elektronicznych : dziennik elektroniczny Vulcan,  Office 365. 

2) Wszystkie dokumenty nauczyciel jest zobowiązany przechowywać do 

zakończenia roku szkolnego tj. 31 sierpnia danego roku szkolnego. 

31.  Nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do zdalnej realizacji podstawy 

programowej  z wykorzystaniem programu Vulcan , Google Classroom – Teams, 

wideokonferencji.   

32.Nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany zapewnić każdemu uczniowi lub 

rodzicom  ( prawnym opiekunom) możliwość konsultacji oraz przekazać im informację o 

formie i terminach tych konsultacji 

33. Nauczyciel jest zobowiązany  w miarę potrzeby zmodyfikować  odpowiednio zestaw 

programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.   

34.Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele  mogą 

realizować w szczególności:  

1) z wykorzystaniem:  

 a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,   

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych 
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temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,  

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

 d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;  

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny 

pracy ucznia;  

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;  

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich 

realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami 

rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 

 

Rozdział 3 

Egzamin ośmioklasisty 

§ 15 

Egzamin ośmioklasisty 

1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy 

egzamin zewnętrzny. 

2. Egzamin obejmuje  wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do 

czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach 

edukacyjnychtj. Języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego                  z 

wybranych przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii.. 

3. Egzamin ma formę pisemną.Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły 

podstawowej. 

4. Uczeń może wybrać tylko jeden język, który uczy się w szkole jako obowiązkowy. 

5. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.  

6. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego 

języka obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi 

szkoły, nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 
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egzamin pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń 

przystąpi do drugiej części egzaminu. 

7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimiady przedmiotowej albo laureatem 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony 

z odpowiedniej częsci egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne                     z uzyskaniem 

z tej części egzaminu najwyższego wyniku.  

8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie 

niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem 

społecznym, przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do 

ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane                          w 

komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie 

internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest 

przeprowadzany egzamin. 

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona 

praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do 

wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

10. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

11. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym 

jest przeprowadzany egzamin. 

12. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, 

w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 

egzamin. 

13. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie 

zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach                     

i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

14. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

1)nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo 

2)przerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu  w dodatkowym terminie 

ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem. 
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15. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym 

terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią 

klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym 

roku. 

16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie 

przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek 

dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub 

danej części egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) ucznia.  

17. W przypadku, o którym mowa w ust.  16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

egzaminu zamiast wyniku z egzaminu  z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się 

odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.” 

18. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

19. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów 

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

20. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, 

powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja 

okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 

21. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

22. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej  

23. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona 

praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do 

wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

24. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu  nie odnotowuje 

się na świadectwie ukończenia szkoły. 

25. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla 

każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed 

zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w 

ust.14  – do dnia 31 sierpnia danego roku. 

26. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom 

(prawnym opiekunom).  

 


