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Załącznik nr 1 

          

 

 

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów 

 

§ 1.1. Ocenianiu podlegają:  

1)  osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2)  zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć 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. 

3.  Ocenianie zachowania  polega na  rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez uczniów zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

4. Oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania  nie wpływa na: 

1)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

 

§ 2. Założenia ogólne wewnątrzszkolnych zasad oceniania 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach; 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 
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6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 

7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie 

i kierowanie się nimi we własnym działaniu; 

8) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali i w formach przyjętych w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali ocen. 

3. Przedmiotem oceny jest:                

1) zakres opanowanych wiadomości;                                   

2) rozumienie materiału naukowego; 

3) umiejętność stosowania wiedzy w praktyce; 

4) kultura przekazywania wiadomości. 

4. Oceny dzielą się na: 

1) bieżące (cząstkowe); 

2) klasyfikacyjne śródroczne; 

3) klasyfikacyjne roczne. 

5. W klasach I-III oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne mają 

formę opisową, która zawiera osiągnięte efekty pracy w zakresie; 

1) rozwoju poznawczego – mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, umiejętności 

przyrodnicze, matematyczne, 

2) rozwoju artystycznego – zdolności manualne, plastyczne, słuch muzyczny, zdolności 

techniczne; 

3) rozwoju społeczno – emocjonalnego i fizycznego; 

5.1. Trudności w nauce i zachowaniu, problemy edukacyjne. 
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5.2. Potrzeby rozwojowe ucznia, rozwijanie pasji, zainteresowań, pomoc psychologiczno-

pedagogiczna. 

5.3. Sposób i metody pracy stosowane przez nauczyciela, modyfikacje. 

6. W klasach IV- VIII również istnieje możliwość dokonywania oceny pracy uczniów               

w formie opisowej. 

7. We wszystkich klasach oceny bieżące i w klasach IV-VIII oceny klasyfikacyjne 

śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się według następującej skali: 

 

ocena słowna ocena cyfrowa 

celujący 6 

bardzo dobry 5 

dobry 4 

dostateczny 3 

dopuszczający 2 

niedostateczny 1 

 

8. W dziennikach lekcyjnych przy ocenach cząstkowych dopuszcza się używanie znaków 

„+”, „ – ” oraz dodatkowych symboli: 

nb -  nieobecność na sprawdzianach, 

np.- nieprzygotowanie do zajęć, 

bz- brak zadania, zeszytu, 

zw- zwolniony/zwolniona z wykonywania określonych ćwiczeń, 

 Oceny semestralne i roczne są pełne.  

9.  Oceniania wewnątrzszkolnego dokonują nauczyciele uczący w danym oddziale według 

opracowanych Przedmiotowych Systemów Oceniania (PSO). 

10.  Oceniając  nauczyciel dostarcza uczniowi informacji o: 

1) poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych; 

2) skuteczności wybranych metod uczenia się; 

3) jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności. 

11.  Oceny są informacją dla rodziców, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i nadzoru 

pedagogicznego  o: 

1) efektywności procesu nauczania (N) i uczenia się (U); 

2) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem; 

3) postępach uczniów. 
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11.  Ocena za pisemne wypowiedzi uczniów wystawiana będzie wg następujących 

progów procentowych: 

do 29% – niedostateczny 

30 – 49% – dopuszczający 

50 – 75% – dostateczny 

76 – 94% – dobry 

95 – 99% – bardzo dobry 

100% – celujący 

a dla uczniów z obniżonymi wymaganiami odpowiednio: 

do 20% – niedostateczny 

21 – 40% – dopuszczający 

41 – 60% – dostateczny 

61 – 80% – dobry 

81 – 100%- bardzo dobry 

Dopuszczalne jest stosowanie „+” i  „-” w ocenianiu prac pisemnych wg WZO 

każdego nauczyciela. 

 

§ 3. Kryteria oceniania 

1.Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące 

kryteria: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności w100% objęte programem nauczania danego 

przedmiotu,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe. 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował  niemal pełen zakres umiejętności i wiedzy określonej programem 

nauczania przedmiotów w danej klasie, 

b) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań 

w nowych sytuacjach, rozwiązuje zadania z dopełniającego poziomu wymagań. 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
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a) opanował wiadomości i umiejętności, przydatne z danego przedmiotu, stosowane 

w sytuacjach typowych wg wzorów ( przykładów) znanych z lekcji i podręcznika, 

ale nie opanował w pełni  wiadomości i umiejętności  określonych w programie 

nauczania. 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował  wiadomości i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki,         o 

niewielkim stopniu złożoności, ale nie  opanował w pełni  podstawowych 

wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania. 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował  proste treści programowe, niezbędne do kontynuowania nauki, o 

niewielkim stopniu złożoności, ale nie potrafi ich wykorzystywać w sytuacjach 

typowych, popełnia błędy, ma braki w wiadomościach, korzysta ze wskazówek 

nauczyciela. 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował prostych treści programowych i nawet korzystając ze wskazówek 

nauczyciela, nie potrafi ich zastosować. 

1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,       

w tym publicznej 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 sprostanie tym wymaganiom. 

2. W  przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

indywidualnego nauczania, nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia: 

1) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń związanych 

w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla 

ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania 

kształcenia; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających; 

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

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach  w uczeniu się lub inną opinię 
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psychologiczno- pedagogiczną  na podstawie  tej opinii oraz ustaleń zawartych 

w planie działań wspierających. 

2. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, nauczyciel 

w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

3. W klasach I-III za opanowanie wiadomości i umiejętności edukacyjnych ustala się 

następujące oceny bieżące z zastosowaniem symboli: 

1) Symbol cyfrowy 6 – otrzymuje uczeń, który wzorowo opanował zakres wiedzy 

i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej. 

2) Symbol cyfrowy 5 – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy 

i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej. 

3) Symbol cyfrowy 4  – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości 

i umiejętności w zakresie pozwalającym na dobre rozumienie i wykonywanie 

zadań, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej. 

4) Symbol cyfrowy 3 – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres 

wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej. 

5) Symbol cyfrowy 2 – otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum 

wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej. 

6) Symbol cyfrowy 1 – otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych 

i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej. 

7) Symbole cyfrowe od 2 do 6 oznaczają pozytywną ocenę, symbol cyfrowy 1 

oznacza ocenę negatywną. 

 

§4. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia 

1. Formy i metody: 

1) test kompetencji; 

2) odpowiedź ustna; 

3) dyskusja; 

4) zadanie domowe; 
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5) wypracowanie; 

6) sprawdzian;  

7) praca klasowa; 

8) test; 

9) referat; 

10) praca w grupach; 

11) praca samodzielna; 

12) praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp.; 

13) testowanie sprawności fizycznej; 

14) pokaz;  

15) prezentacje indywidualne i grupowe; 

16) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznej; 

17) wytwory pracy własnej ucznia; 

18) obserwacja ucznia; 

19) rozmowa z uczniem; 

20) sprawdzenie wykonania pracy domowej; 

21) aktywność na zajęciach.  

2. Każdy dział programowy kończy się pracą klasową lub testem.  

3. Prace klasowe zapowiedziane są co najmniej na tydzień wcześniej.  

4. Każda praca klasowa jest poprzedzona lekcją powtórzeniową. Formę i sposób powtórzenia 

ustala nauczyciel zgodnie z PSO. 

5. Sprawdzian z ostatniej lekcji może odbywać się bez zapowiedzi.  

6. Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji musi być zapowiedziany.  

7. Uczeń może być w semestrze 2 razy lub 1 raz, (gdy jest 1 godzina tygodniowo) 

nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi 

zgłosić to przed zajęciami.  

8. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi pociąga  

za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.  

 

9. Częstotliwość sprawdzania 

1) jednego dnia może odbyć się jeden sprawdzian pisemny; 

2) tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 3 prace klasowe; 

3) jeżeli przedmiot realizowany jest 1 godz./tyg., ocenę semestralną wystawiamy co najmniej 

z trzech ocen cząstkowych (w tym jedna praca pisemna); jeżeli przedmiot realizowany jest 
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w więcej niż 1 godz./tyg., ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z 5 ocen 

cząstkowych (w tym minimum z dwu prac pisemnych); 

4) na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów; 

5) na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę potrzeb; 

6) w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp., termin 

należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje tygodniowe wyprzedzenie). 

 

10. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) uczniów 

1) po każdym sprawdzianie pisemnym dokonuje się analizy błędów i jego poprawy; 

2) uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe 

zadania domowe; 

3) uczeń nieobecny usprawiedliwiony na sprawdzianie pisemnym pisze go w terminie 

ustalonym przez nauczyciela; 

4) uczeń może poprawić niekorzystny wynik sprawdzianu pisemnego w terminie 

ustalonym w porozumieniu z nauczycielem. 

 

§ 5. Zadania dla nauczycieli i wychowawców 

 

1. Nauczycieli obowiązuje: 

1) bezwzględne przestrzeganie postanowień Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania; 

2) rzetelne sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów za pomocą urozmaiconych, 

przemyślanych i sprawdzonych form, spełniających kryteria kumulatywności 

i zróżnicowanych ze względu na poziom trudności; 

3) przekazanie wychowawcom klas informacji o formach i terminach sprawdzania 

postępów w nauce z nauczanego przedmiotu, przewidywanych na cały semestr dla 

danej klasy; 

4) przedstawienie uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem rzetelnej informacji na 

temat formy mającego się odbyć sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz jego 

zakresu tematycznego; 

5) umożliwienie uczniom odwoływania się w sprawach spornych, dotyczących 

oceniania do wychowawcy danej klasy; 

6) na podstawie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania każdy nauczyciel tworzy 

przedmiotowy system oceniania, a kopie dokumentu przedkłada dyrektorowi 

szkoły; 
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7) z wykorzystaniem dziennika elektronicznego poinformowanie rodziców (prawnych 

opiekunów) o zagrażającej uczniowi ocenie niedostatecznej z nauczanego 

przedmiotu na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej; 

8) z wykorzystaniem dziennika elektronicznego poinformowanie uczniów i rodziców 

o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej na tydzień przed posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

 

2. Wychowawców klas obowiązuje: 

1) zapoznanie wychowanków i rodziców z treścią Wewnątrzszkolnych Zasad 

Oceniania; 

2) z wykorzystaniem dziennika elektronicznego poinformowanie rodziców o 

zagrażającej uczniowi, wychowankowi ocenie nagannej z zachowania na miesiąc 

przed Radą Pedagogiczną klasyfikacyjną; 

3) bieżące informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci za 

pomocą dziennika elektronicznego; 

4) stały kontakt z rodzicami, reagowanie na brak takiego kontaktu; 

5) informowanie dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnianiu 

obowiązku szkolnego; 

6) poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej 

zachowania na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 

§ 6. Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach 

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

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej /semestralnej/oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców /prawnych opiekunów/ i zapisywane 

w dzienniku elektronicznym. 

3. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawiania. 
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4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela.  

do końca roku szkolnego, uczeń i jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą otrzymać je  

do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić. 

6. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, minimum 

3  razy w roku szkolnym i na bieżąco z wykorzystaniem dziennika elektronicznego. 

7.  Udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia uczniom: 

1) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w 

czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i 

ocenionych prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które 

obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które 

napotkali uczniowie oraz z udzielaniem wskazówek w jaki sposób poprawić swoją 

pracę i w jaki sposób należy się dalej uczyć, aby pokonać trudności; 

2) sprawdzone i ocenione pisemne prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć 

edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia; 

3) uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca; 

4) uczniowi nieobecnemu na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel 

udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym 

oddziale,  nauczyciel udostępnia sprawdzoną i ocenioną prace pisemną  w czasie 

najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótko ją omawia z 

uczniem; 

5) po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z 

nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć 

edukacyjnych. 

1. Udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia rodzicom (prawnym 

opiekunom): 

1) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez 

nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym; 

2) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami /prawnymi opiekunami/, które odbywają 

się  zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym; 
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3) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców 

/prawnych opiekunów/ ucznia, po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem na 

spotkanie; 

4) rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną 

pracą swojego dziecka zwracają ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel 

omawia sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia. 

9.  W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia lub otrzymania oceny 

niedostatecznej na sprawdzianie, ma on obowiązek ustalenia z nauczycielem sposobu 

postępowania i możliwości poprawienia oceny (z wyłączeniem sprawdzianów 

zewnętrznych). 

10.  Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

11. Nauczyciel jest obowiązany dostosowywać wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

Wymagania edukacyjne dostosowuje się w przypadku 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 PPP, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach 

w uczeniu się lub inną opinię PPP, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest PPP w szkole – na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2pkt 11 Ustawy. 
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12. Opinia PPP, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły 

podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. 

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

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

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

przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

14. 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 edukacyjnym, w przypadkach określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 44 zb Ustawy. 

14. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

15. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii , uczeń zwolniony z wykonywania ćwiczeń fizycznych zobowiązany jest do 

obecności na lekcji, chyba że lekarz w zwolnieniu wyraźnie napisał, że nie może przebywać 

na sali gimnastycznej. 

16. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego lub zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

17. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii PPP, w tym poradni 

specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, 

z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 

z autyzmem, w tym z zespołem aspergera, z nauki drugiego języka obcego: 
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18. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 18 posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona" . 

20. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy 

informuje rodziców o przewidywanym śródrocznym, rocznym stopniu niedostatecznym z 

określonego przedmiotu ( telefon, ustnie lub pisemni). 

21. W przypadku braku kontaktów rodziców ucznia ze szkołą wychowawca lub nauczyciel 

wzywają rodziców do stawienia się do szkoły, wysyłając wezwanie listem poleconym 

potwierdzone pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły. 

22. Na tydzień przed śródrocznym, rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców 

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.  

23. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy odbywają się pod 

warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniów, z zachowaniem prawa nauczyciela do odmówienia rodzicowi rozmowy, gdy zajdą 

w/w. okoliczności. 

24. Po zakończeniu I semestru nauki dane o klasyfikacji śródrocznej podawane są  

do publicznej wiadomości uczniów i rodziców ( uczniowie wyróżniający się i mający 100% 

frekwencję). 

25. Rodzice szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu uczniów otrzymują list 

pochwalny lub list gratulacyjny ( na zakończenie kl. VIII). 

 

§ 7. Klasyfikowanie 

1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach: 

1)  śródroczne – za I okres do 31 stycznia; 

2) roczne – w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

oraz ustaleniu – według skali określonej w Statucie Szkoły – śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega  

na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych 
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w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

4. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym, 

ustaleniu rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej opisowej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz ma wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

5. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danej klasie, uczniów oraz ocenianego ucznia. 

6. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, która następnie zatwierdza łącznie wyniki klasyfikacji uczniów. 

7. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się w dzienniku elektronicznym. 

Wydruk podpisany przez wychowawcę dołącza się do dziennika lekcyjnego, arkusza, co jest 

równoważne z wpisem do dziennika lekcyjnego i arkusza. 

8. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania wystawiona zgodnie z ustalonym WZO, nie może 

być uchwalona lub zmieniona decyzją administracyjną. 

9. Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się 

w stopniach według skali określonej w Statucie Szkoły. 

10. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalane, jako średnia arytmetyczna 

ocen cząstkowych. 

11. Ocena z religii jest wliczana do średniej ocen. 

12. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni 

po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych ( rocznych) 

14.W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 
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która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej 

oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć, a w przypadku oceny 

zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 

15. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony. 

16. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki  

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 

17. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony". 

18.  Uczeń może nie być klasyfikowany 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. 

19. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

20. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 

prośbę jego rodziców /prawnych opiekunów/ Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę  

na egzamin klasyfikacyjny. 

21. Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami wyznacza termin egzaminu 

klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie z programem w danym okresie. Jeżeli z 

przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, to może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora. 

22. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie był 

klasyfikowany, w obecności dyrektora. Ocenę ustala nauczyciel-egzaminator. 

23. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. 

24. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

25. Pytania egzaminacyjne układa nauczyciel- egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły. 

26. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami /prawnymi 

opiekunami  i odbywa się on nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 
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27. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a)  Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

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

zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

28. Nauczyciel 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. 

29. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

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

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

30. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

31. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik części pisemnej i ustnej oraz ocenę. 

Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi. 
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§ 8. Egzamin poprawkowy w klasach IV – VIII 

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

(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych. 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, techniki oraz wychowania fizycznego, 

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich, a dla ucznia, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego wyznacza się termin dodatkowy, nie później niż do końca września. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor lub nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3) nauczyciel uczący w tej klasie lub wychowawca. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 4,pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W jakim 

przypadku dyrektor 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. Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor. 

7. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodnie z odpowiednim stopniem 

wymagań edukacyjnych. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 

ustaloną przez komisję. 

9. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

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

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 
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terminie, wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca pierwszego tygodnia 

nauki.. 

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

       programowo wyższej i powtarza klasę. 

12. Rodzice mają prawo  zgłaszać swoje zastrzeżenia  co do rocznej oceny klasyfikacyjnej  

ustalonej  w wyniku egzaminu poprawkowego w terminie  5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia  tego egzaminu.  

 

§ 9. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych 

 1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 

 2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień                     

i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest 

równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1)  frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie jest niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby);  

2)  usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

3)  przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych;  

4)  uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż 

ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

5)  skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy.  

4. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

5. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla 

każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera: 

1)  imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające; 

2)  termin tych czynności;  

3)  zadania sprawdzające;  

4)  wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;  

5)  podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.  
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6. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności 

sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach. 

 

§ 10. Egzamin ósmoklasisty 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie Rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 

2017 r. w sprawie egzaminu ósmoklasisty. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i 

sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów szkoły podstawowej. 

 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

 3.Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe i jest 

przeprowadzany w 3 kolejnych dniach w których uczeń zdaje: 

 1) pierwszego dnia - język polski; 

2) drugiego dnia matematykę;  

3) trzeciego dnia język obcy nowożytny i jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: 

biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. 

 4. Egzamin ósmoklasisty: 

 1) z języka polskiego — trwa 120 minut;  

2) z matematyki — trwa 100 minut;  

3) z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru, o którym mowa Ustawie — trwa 

po 90 minut.  

5. Do egzaminu ósmoklasisty uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych 

nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 

ukraińskiego i włoskiego. 

 6. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na 

sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.  

7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 

 8. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust.7 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 
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 9. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:  

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów; 

 2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do 

egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 

uczniem.  

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 

do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, 

może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami 

ucznia.  

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.  

9.W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, 

za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być 

przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła. 

 10. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 9, składa do dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim 

uczniem, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty.  

11. Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,                            

o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, 

przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego,                

w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.  

12. Obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być: 

 1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania;  

2) delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych 

komisji egzaminacyjnych;  

3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu 

prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający 

upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 13. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty                     

z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa 
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egzamin ósmoklasisty z tego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej.  

14. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu. 

 15. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w Ustawie, 

uprawniającym do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.  

16. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w miejscach 

przeznaczonych na wpisanie wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu wpisuje się 

100 % punktów” oraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona. 

 

§ 11. Promowanie 

 

1. Promowanie uczniów klas I-III 

1)  Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

2) Ucznia klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko  

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 na wniosek wychowawcy oddziału po 

zasięgnięciu opinii rodziców ucznia/opiekunów prawnych lub na wniosek rodziców ucznia/ 

opiekunów prawnych po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3) Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów 

ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 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. 

4) W klasach I-III uczniom wyróżniającym się w pracy (ustala wychowawca) na 

świadectwie można wpisać czerwonym kolorem, że otrzymał promocję z wyróżnieniem. 

 

2. Promowanie uczniów klas IV-VIII i ukończenie szkoły. 
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1)  Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne 

roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

2)  Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 1, nie otrzymuje promocji  

do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.  

3)  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi 

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

4)  Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

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

najwyższej nie kończy szkoły. 

5)  Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy ósmej uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego po klasie 

ósmej. 

6)  Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii średnią co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

7)  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych 

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

dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem.  

8) O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej 

Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu 

z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

9)  Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli jest laureatem konkursu, olimpiady na szczeblu 

co najmniej wojewódzkim, nawet wtedy, jeżeli informacja o wynikach dotarła  

po klasyfikacji.  

 

3. Uczeń niepełnosprawny intelektualnie 

 1) O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego urzeczenie                     

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną   

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 
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2) O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną  w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

 

§ 12. Świadectwa szkolne 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń 

zależnie od wyników klasyfikacji końcowej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie lub nie uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.  

Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

 

2. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się: 

1) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej; 

2) osiągnięcia w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu gminnym; 

3) osiągnięcia artystyczne co najmniej na szczeblu gminnym; 

4) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 

środowiska szkolnego; 

5) udział w konkursach i turniejach organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej 

na szczeblu wojewódzkim; 

6) uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu. 

Świadectwa wydawane przez szkołę są dokumentami urzędowymi. 

§ 13. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego podlegają ewaluacji. 

 

 


