
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny System Oceniania Szkoły 

Podstawowej nr 7 

w Poznaniu 



 

 

Rozdział I 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia 
 

 

 

§ 1. Ustalenia ogólne 

 

 

1. Zasady szkolnego systemu oceniania osiągnięć edukacyjnych, klasyfikowania 

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów dotyczą 

wszystkich uczniów publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej. 

 

2. Ocenianie szkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonuje się poprzez rozpoznanie przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych (wynikających z programów nauczania) oraz 

formułowaniu oceny. 

 

3. Organizacja roku szkolnego: 

rok szkolny jest dzielony na dwa semestry 

I Semestr - do połowy stycznia- ocena śródroczna 

                           II Semestr - do końca roku szkolnego- ocena roczna 

 

4. Częstotliwość i warunki klasyfikacji, ocenianie bieżące i śródroczne dokonuje się  według 

skali ocen w formach przyjętych w szkole. 

 

 

 

§ 2. Zasady szkolnego oceniania 

 

1. Celem oceniania jest poinformowanie o postępach uczniów w stosunku do standardów. 

 

Ocena: 

- informuje o tym, co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć, jakie 

zdobyło umiejętności, co już potrafi, jak kontroluje to co robi, jaki był wkład pracy 

i jaki jest obecnie, 

- informuje o tym, nad czym uczeń powinien popracować, co powinien zmienić, czego 

zaniechać, 

- zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, stwarza nadzieję na osiągnięcie sukcesu, 

- dodaje wiary we własne możliwości, 

- zawiera informację zwrotną jako element, obowiązującego w szkole, oceniania 

kształtującego, 

- wskazuje kierunek dalszej pracy. 

 

2. Dominującą zasadą oceniania jest: 

 

- jasność i przejrzystość wymagań stawianych uczniom przez nauczycieli na 

poszczególne stopnie oceny szkolnej ze wszystkich przedmiotów, 

- systematyczność oceniania wyników uczenia się i ich analiza z uczniami, 

- obiektywizm, 

- możliwość samooceny uczniów. 
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3. Poziom wiedzy ucznia i umiejętności określonych programem nauczania w klasach IV-

VIII ocenia się, stosując następującą skalę „stopni”: 

 

 

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe 

   

Celujący Cel 6 

   

Bardzo dobry Bdb 5 

   

Dobry Db 4 

   

Dostateczny Dst 3 

   

Dopuszczający Dop 2 

   

Niedostateczny Ndst 1 

   

 

4. Oceny wyrażone w „stopniach” dzielą się na: 

a. roczne i śródroczne - podsumowują poziom umiejętności i wiadomości (zgodnych 

z programem nauczania danego przedmiotu), które zdobył uczeń w danym 

semestrze lub roku szkolnym, 

b. cząstkowe - określają poziom wiadomości lub umiejętności nabytych przez ucznia 

z określonej części materiału nauczania. 

 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających 

w uczeniu się oraz wskazywanie kierunku dalszej pracy. Istnieje możliwość ustalenia 

oceny bieżącej w formie oceny opisowej. 

 

6. Jednym z elementów oceny w klasach IV-VIII jest średnia ważona ocen określona 

w przedmiotowych systemach oceniania. 

 

7. Klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej dokonuje się, biorąc po uwagę oceny cząstkowe 

– wynik średniej ważonej oraz systematyczność pracy ucznia, jego aktywność, 

wywiązywanie się z obowiązku napisania sprawdzianów i ilość odnotowanych braków 

zadań. 

 

Stopień Średnia 

niedostateczny 1,89 i poniżej 

dopuszczający 1,9-2,69 

dostateczny 2,7-3,69 

dobry 3,7-4,69 

bardzo dobry 4,7-5,69 

celujący 5,7 i więcej 

 

8. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wyrażone w stopniach: celujący, 

bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający. 

 



 

 

9. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę  niedostateczną. 

 

10. Stopień ustalony przez nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem MEN nie może być 

uchylony ani zmieniony decyzją administracyjną. 

 

11. Ocenę  zachowania ustala wychowawca klasy (zgodnie z Rozdziałem II §2 SSO). 
 

 

 

§ 3  Wymagania na stopnie oceny szkolnej dla uczniów klas IV-VIII 

 

 

 stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

 

- twórczo i samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia, 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych 

i praktycznych wynikających z programu nauczania w danej klasie, 

- proponuje nietypowe rozwiązania problemów, 

- wykazuje szczególne zainteresowanie określoną dziedziną wiedzy i osiąga sukcesy 

w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych lub innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym 

lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

 

 stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 

- opanował pełen zakres wiadomości zgodny z programem nauczania  przedmiotu w danej 

klasie, 

- sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą, samodzielnie rozwiązując złożone problemy 

teoretyczne 

- praktyczne, potrafi ją zastosować do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach, 

- sprawnie i precyzyjnie posługuje się terminologią naukową. 

 

 stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

 

- opanował pełen zakres umiejętności i wiadomości wynikający z programu nauczania 

przedmiotu w danej klasie, w wypowiedziach popełnia drobne błędy językowe, 

- zdobyte wiadomości potrafi wykorzystać do samodzielnego rozwiązywania zadań 

teoretycznych 

- praktycznych o stopniu trudności wykraczającym poza minimum programowe, 

- nie popełnia błędów w podstawowej terminologii. 

 

 stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 

- zna materiał programowy z danego przedmiotu  w stopniu dostatecznym, 

- rozumie podstawowe prawa, zjawiska, pojęcia niezbędne w dalszej edukacji, 

- rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 

 

 stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 

- opanował wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji, 

- potrafi, przy pomocy nauczyciela, rozwiązać proste zadania teoretyczne lub praktyczne. 
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 stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 

- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, a braki uniemożliwiają 

mu przyswojenie treści programowych z danego przedmiotu, 

- nie jest w stanie rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności. 

 

 

 
§ 4 Ocenianie uczniów w klasach I -III 

  

1. Dziecko jest obserwowane podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę: 

- obowiązkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

- zajęć dodatkowych – wybranych samodzielnie przez ucznia, 

- szkolnych i międzyszkolnych konkursów, 

- imprez klasowych i szkolnych 

 

2. Ocenie podlegają osiągnięcia, które zostały przedstawione w wymaganiach szczegółowych 

podstawy programowej dla I etapu edukacyjnego odpowiednio w zakresie edukacji: 

 polonistycznej 

 matematycznej 

 społecznej 

 przyrodniczej 

 plastycznej 

 technicznej 

 informatycznej 

 muzycznej 

 wychowania fizycznego 

 

3. Nauczyciel określa stopień opanowania umiejętności i wiadomości na trzech poziomach: 

 Potrafię, radzę sobie z daną umiejętnością 

 Radzę sobie z daną umiejętnością, ale popełniam błędy 

 Powinienem nad daną umiejętnością popracować 

 

4. Ocenianie bieżące przyjmuje formę informacji zwrotnej. 
 

5. Informacja zwrotna może przybierać formę ustną, pisemną w postaci komentarza, 

graficzną np. tabelki. 

 

6. W każdym przypadku informacji zwrotnej nauczyciel jest zobowiązany do 

skoncentrowania się na dziecku i jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach 

uczenia się oraz powinna ona być tak skonstruowana, aby zawierała kierunek dalszego 

rozwoju. 

 

7. Podsumowując osiągnięcia w obszarach edukacji plastycznej, muzycznej, zajęć 

technicznych bierze się przede wszystkim pod uwagę wysiłek włożony przez ucznia, a w 

przypadku wychowania fizycznego także systematyczny udział w zajęciach oraz 

aktywność. 

 

8. Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. 

 

9. Podsumowaniem półrocznej pracy ucznia jest ocena opisowa ujęta w sformalizowany 

arkusz zwany kartą szkolnych osiągnięć ucznia. Arkusz ten jest przekazywany 

rodzicom, a kopia zostaje w dokumentacji. 
 



 

 

10.  Ocena bieżąca w klasach I – III to informacja o wyniku uczenia się wraz z komentarzem. 

Nauczyciel posługuje się w ocenianiu umowną skalą, na której określone symbole 

odnoszą się do poziomu osiągnięć uczniów. Są to symbole: 
 

A. uczeń doskonale opanował sprawdzane wiadomości i umiejętności. Rozwiązał problemy 

i zadania w sposób twórczy i oryginalny. 

 

B. uczeń bardzo dobrze opanował sprawdzane wiadomości i umiejętności. Sprawnie posłużył 

się zdobytą wiedzą. Samodzielnie rozwiązał zadania teoretyczne i praktyczne o różnym 

stopniu trudności. 

 

C. uczeń dobrze opanował sprawdzane wiadomości i umiejętności. Samodzielnie rozwiązał 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Popełnił błędy. 

 

D. uczeń opanował sprawdzane  wiadomości i umiejętności w stopniu umiarkowanym. 

Rozwiązał proste zadania korzystając ze wsparcia. Popełnił błędy. 

 

E. uczeń opanował w niewielkim stopniu sprawdzane wiadomości i umiejętności. Wymagał 

stałego wsparcia. Popełnił liczne błędy. 

 

F. uczeń nie opanował sprawdzanych wiadomości i umiejętności pomimo udzielonego 

wsparcia. 

 

11. Za oceny pozytywne uznaje się opis następujących symboli: A, B, C, D, E. 
 

12. Śródroczna i roczna ocena z zachowania w klasach I-III przyjmuje formę opisową.** 

 

13. Ocenę ustala nauczyciel – wychowawca uwzględniając: 

 Opinię innych nauczycieli ucznia 

 Opinię niedydaktycznych pracowników szkoły 

 Opinię kolegów i koleżanek 

 Samoocenę ucznia 

 

14. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia 

podczas zajęć szkolnych w klasie, jak i poza nią, a także zgłoszonych zachowań 

pozaszkolnych. 

 

15. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na: 

 Oceny z zajęć edukacyjnych 

 Promocję do klasy programowo wyżej 

 

16. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności: 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

3. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób 

4. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

5. Dbałość o honor i tradycje szkoły 

6. Dbałość o piękno mowy ojczystej 

7. Udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska 
 

*Od roku szkolnego 2019/2020 określanie stopnia umiejętności i wiadomości na trzech 

poziomach obowiązuje wszystkich uczniów klas I.  Uczniowie klas II i III podlegają ocenianiu wg 

umownej skali, którą określają symbole odnoszące się do poziomu osiągnięć (A,B,C,D,E,F) 
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Od roku szkolnego 2020/2021 określanie stopnia umiejętności i wiadomości na trzech poziomach 

obowiązuje na poziomie klas I i II. Uczniowie klas III podlegają ocenianiu wg umownej skali, 

którą określają symbole odnoszące się do poziomu osiągnięć (A,B,C,D,E,F) 

 

Od roku szkolnego 2021/2022 określanie stopnia umiejętności i wiadomości na trzech poziomach 

obowiązuje na poziomie klas I, II i III. 

 

**Od roku szkolnego 2019/2020 śródroczna ocena z zachowania przyjmuje formę opisową na 

poziomie klas I, II i III. 

 

17. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej. 

 

Na miesiąc przed klasyfikacyjnym końcoworocznym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej wychowawca klas I-III zobowiązany jest pisemnie poinformować 

rodziców lub prawnych opiekunów o grożącym uczniowi powtarzaniu klasy. Pismo 

zwrotne o poniższej treści musi zostać złożone w sekretariacie szkoły: 

 

 

 

Zawiadamiam rodziców ucznia........................z klasy ..............., 

 

że przy aktualnym stanie wiedzy i umiejętności syna/córki oraz braku dalszych postępów w nauce, 

nie rokuje promowania do następnej klasy. 

 

Przyjęliśmy do wiadomości 

 

 

..........................................   ..................................... 

podpis rodziców (czytelny)    podpis nauczyciela 

 

      Data: ………………………………. 

 

 

18. O kryteriach oceniania wychowawca informuje  rodziców na początku każdego roku 

szkolnego. 

 

19. Wspólnie z uczniami wychowawca opracowuje kodeks klasowy i umieszcza go w 

widocznym miejscu w klasie. 

 

 

§ 5 Prawa i obowiązki nauczycieli związane z ocenianiem 

 

1. Nauczyciel (wychowawca) jest zobowiązany do zapoznania uczniów oraz rodziców 

z zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania, skutkach ustalenia uczniowi nagannej 

rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz wystawiania ocen zachowania 

określonymi w SSO Szkoły Podstawowej nr 7 do końca września każdego roku szkolnego. 

 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

 

a. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 



 

 

b. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

c. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczniu się, 

d. objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 

e. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych. 

 

3. Nauczyciele danego przedmiotu są zobowiązani do określenia wymagań dotyczących 

opanowania przez uczniów materiału z danego przedmiotu i przedstawienia ich uczniom 

i ich rodzicom na początku roku szkolnego (na lekcjach i na pierwszych zebraniach 

rodzicielskich). 

 

4. Nauczyciele powinni oceniać uczniów na bieżąco, systematycznie, obiektywnie, a ocena 

musi być jawna dla ucznia i rodzica. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów) nauczyciel uzasadnia pisemnie ustaloną ocenę. 

 

5. Ocenione pisemne prace kontrolne udostępnione są uczniowi i jego rodzicom (prawnym 

opiekunom). 

 

6. Podpisaną przez rodziców pracę uczeń zobowiązany jest oddać nauczycielowi na następnej 

lekcji. 

 

7. Dokumentacja dotycząca egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianu 

wiadomości umiejętności oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania umiejętności jest 

udostępniona tylko do wglądu i na wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów). 

 

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych/techniki, 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. 

 

 

 

§ 6 Ocena śródroczna, roczna oraz zasady klasyfikowania i promowania 

uczniów klas I-VIII 

 

1. Klasyfikowanie śródroczne oraz roczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku 

szkolnego. Polega ono na podsumowaniu osiągnięć ucznia oraz wystawieniu oceny 

śródrocznej lub rocznej. 

 

2. Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeśli jego osiągnięcia edukacyjne 

zostały ocenione pozytywnie. 

 

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) 

oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu 

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

szkolnego. 
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4. Uczniowie klas IV-VII otrzymują promocję do następnej klasy, jeśli w wyniku klasyfikacji 

rocznej otrzymali z poszczególnych przedmiotów oceny wyższe od niedostatecznej. 

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

otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z: 

 

a. jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 

b. jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego 

 – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.. 

 

6. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają 

się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

VIII oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

7. Uczeń otrzymuje świadectwa (lub kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnia ocen co 

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

 

a. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia religii lub etyki do średniej rocznych 

i końcowych ocen klasyfikacyjnych wlicza się ocenę uzyskaną z tego przedmiotu. 

Jeżeli uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej rocznych i końcowych ocen 

klasyfikacyjnych ucznia wlicza się obie oceny uzyskane z tych zajęć. 

 

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

szkoły w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

 

9. Dyrektor po analizie wniosku i stwierdzeniu, że śródroczna lub roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona zgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, może wniosek rodziców oddalić. 

 

10. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia (egzamin sprawdzający) oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danego zajęcia 

edukacyjnego w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia. Ustalona w ten sposób ocena 

nie może być niższa od oceny ustalonej przez nauczyciela. Dla przeprowadzenia egzaminu 

sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

 

a. dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą - jako 

przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu jako egzaminator, 

c. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji/ dwóch 

nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same 

lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 

11.  W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć bez prawa głosu: 

a. przedstawiciel Rady Rodziców – na wniosek rodziców ucznia, 

b. doradca metodyczna - na wniosek egzaminatora, 



 

 

c. wychowawca klasy. 

 

12. Nauczyciel, o którym mowa § 6 ust. 10 b może być zwolniony na swoją prośbę z udziału 

w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub 

innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły). 

 

13. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

przedmiotów: muzyka, plastyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których 

egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych. 

 

14. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a 

zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryterium 

stopnia, o który ubiega się uczeń. 

 

15. Komisja, o której mowa w ust. 10,  może na podstawie przeprowadzonego egzaminu 

sprawdzającego: 

 

a. podwyższyć stopień w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, 

b. pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela w przypadku wyniku negatywnego. 

 

16. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego egzaminator sporządza protokół 

zawierający: skład komisji, jej podpisy, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania 

praktyczne) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do 

protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

 

a. skład komisji, 

b. termin sprawdzianu, 

c. zadania (pytania) sprawdzające, 

d. ustaloną ocenę. 

 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

odpowiedziach ucznia. 

 

17. Ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego ocena jest ostateczna z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (patrz § 10). 

 

18. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeśli spełni następujące warunki: 

 

a. systematycznie pracował w ramach danego przedmiotu, 

b. oceny cząstkowe uzyskiwane w semestrze są na granicy oceny  oczekiwanej przez 

ucznia. 

 

19. 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. 

 

20. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust.18, uniemożliwia 
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ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w przebiegu nauczania zamiast 

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

 

21. Dyrektor zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, 

niepełnosprawnościami sprężonymi lub z autyzmem, w tym zespołu Aspargera, z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia 

oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni 

specjalistycznej. 

 

22. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika 

potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie 

może nastąpić na podstawie orzeczenia. 

 

23. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną/śródroczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty 

olimpiady przedmiotowej, uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej/śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

 

§ 7 Informowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) 

o ustalonych ocenach 

 

1. Każda ocena bieżąca i klasyfikacyjna powinna być wpisana do dziennika. 

 

2. Informację o postępach ucznia rodzice uzyskują na zebraniach informacyjnych oraz 

podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami. 

 

3. W klasach I-III informacje o postępach ucznia przekazywane są na podstawie 

zgromadzonych w segregatorze dziecka jego prac, spostrzeżeń nauczycieli 

odnotowywanych systematycznie w dzienniku lekcyjnym oraz indywidualnych notatek 

wychowawcy. 

 

a. karty obserwacji ucznia klasy I-III (wzory w załączniku) służą do przekazywania 

informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o postępach dziecka po klasyfikacji 

śródrocznej. 

 

4. Przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 

nauczyciele są zobowiązani do poinformowania ucznia i rodziców o przewidywanych dla 

niego ocenach i terminach odwołań: 

 

a. na miesiąc przed klasyfikacją o zagrożeniu oceną niedostateczną- informacja 

pisemna, zwrotna, podpisana przez nauczyciela i potwierdzona przez rodziców lub 

opiekunów: 

 



 

 

 
 

Zawiadamiam rodziców ucznia......................................., 

 

że przy aktualnym stanie  ocen zagraża mu ocena niedostateczna/nieklasyfikowanie 

 

z przedmiotu …………………………………….. na semestr ………………………………. 

 

 

Przyjęliśmy do wiadomości 

 

 

..........................................   ..................................... 

podpis rodziców (czytelny)    podpis nauczyciela przedmiotu 

 

 

      Data: ………………………………. 

 

 

 

b. na tydzień przed klasyfikacją o pozostałych propozycjach ocen, 

c. na miesiąc przed klasyfikacją o zagrożeniu oceną naganną z zachowania- 

informacja pisemna, potwierdzona przez rodziców lub opiekunów: 

 

 

 
Zawiadamiam rodziców ucznia………………………..… z klasy………. 

 

że zagraża mu ocena naganna z zachowania na semestr/końcoworoczna 

 

 

Data i podpis wychowawcy………………………………. 

 

 

Przyjęliśmy do wiadomości 

 

..........................................   ..................................... 

podpis rodziców (czytelny)    podpis nauczyciela przedmiotu 

 

 

      Data: ………………………………. 

 

 

 

5. Nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę klasy o zagrożeniu oceną niedostateczną 

lub nieklasyfikowaniu ucznia. 

 

6. W przypadku nieobecności ucznia w szkole wychowawca ma obowiązek zawiadomić 

rodziców o przewidywanych ocenach - informację przekazuje przez dziennik 

elektroniczny (odebranie wiadomości przez rodzica jest jednoznaczne z przyjęciem do 

wiadomości informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną) lub telefonicznie w obecności 

nauczyciela uczącego w danej klasie lub dyrekcji szkoły. 

 

7. Szczegółowe procedury informowania rodziców o ocenach rocznych/śródrocznych. 

 

a. propozycje ocen ustala nauczyciel przedmiotu najpóźniej na tydzień przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej (nie dotyczy oceny 
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niedostatecznej), 

b. nauczyciel wpisuje oceny do  dziennika, 

c. informacje o propozycjach ocen przekazuje wychowawca na zebraniu z rodzicami 

w formie papierowej lub wiadomości w dzienniku elektronicznym, 

d. odebranie przez rodzica wiadomości jest jednoznaczne z odebraniem informacji 

o ocenach, 

e. w przypadku nieobecności rodzica lub braku potwierdzenia odebrania wiadomości 

w dzienniku elektronicznym wychowawca przekazuje rodzicom informacje w 

formie telefonicznej w obecności nauczyciela uczącego w danej klasie lub dyrekcji 

szkoły. 

 

 

§ 8 Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia 

 

1. Pisemne sprawdzenie wiadomości powinno odbywać się wg następujących zasad: 

 

a. praca klasowa - j. polski, matematyka, j. obcy. 

- czas trwania- do dwóch godzin lekcyjnych, 

- zakres materiału oraz termin pracy należy podać z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem, 

- termin oddania pracy - do 14 dni (w uzasadnionych przypadkach może ulec 

zmianie), w przypadku j. polskiego- do 21 dni. 

 

b. sprawdzian pisemny- dotyczy wszystkich przedmiotów, 

- czas trwania- do jednej godziny lekcyjnej, 

- zakres materiału oraz termin należy podać z tygodniowym wyprzedzeniem, 

- termin oddania - do 14 dni. 

 

c. kartkówka - dotyczy wszystkich przedmiotów 

- czas trwania- do 20 minut, 

- obejmuje materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji  i jest zapowiedziany z 

przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem,, 

- termin oddania- do 7 dni. 

 

2. W ciągu tygodnia mogą się odbyć nie więcej niż jedna praca klasowa i dwa sprawdziany 

pisemne (zapowiedziane prace nauczyciel odnotowuje w dzienniku). W ciągu dnia może 

się odbyć jedna praca klasowa lub jeden sprawdzian oraz jedna kartkówka (dwie pisemne 

formy sprawdzenia wiedzy). 

 

3. Uczeń ma prawo wglądu do poprawionej przez nauczyciela pracy. Nauczyciel ma 

obowiązek przechowywania prac pisemnych do końca roku szkolnego i okazywania do 

wglądu rodzicom lub osobom uprawnionym na ich prośbę. 

 

4. Uczeń, który nie przystąpił do napisania pracy klasowej lub sprawdzianu w pierwszym 

wyznaczonym przez nauczyciela terminie, zobowiązany jest zgłosić się do nauczyciela na 

pierwszej lekcji po powrocie do szkoły w celu ustalenia terminu napisania pracy (do dwóch 

tygodni od powrotu do szkoły). 

 

 a.  Jeżeli uczeń nie napisze pracy klasowej lub sprawdzianu w terminie, może uzyskać 

negatywną ocenę za brak opanowania partii materiału wynikającej z realizacji podstawy 

programowej. 

 

5. Uczeń może poprawić każdą ocenę po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem, nie 



 

 

później jednak niż dwa tygodnie po wpisaniu jej do dziennika. Poprawa oceny nie 

powoduje anulowania poprzedniego wyniku. 

 

a. Uczeń korzystający z Centrum Egzaminacyjnego ustala termin pisania sprawdzianu/ 

pracy klasowej/ kartkówki lub poprawy również z opiekunem Centrum Egzaminacyjnego, 

ze względu na ograniczoną ilość miejsc (maksymalna liczba uczniów piszących wynosi 20 

osób w czasie jednego spotkania). 

 

6. Uczeń naruszający zasady etyczne w trakcie pisania sprawdzianu/ pracy klasowej/ 

kartkówki (również podczas pisania tzw. poprawy sprawdzianu/ pracy klasowej/ 

kartkówki) może zostać pozbawiony możliwości poprawy prac pisemnych, jeżeli uzyska 

wyższą ocenę niż niedostateczna. 

 

 

7. Ocenianie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności uczniów podlega następującym 

zasadom: 

 

a. dopuszcza się stosowanie znaków (+), który sygnalizuje, że uczeń podejmuje trud w 

celu uzyskania wyższego stopnia oraz (-) informującego, że występują braki w 

zakresie przyswojenia danego materiału nauczania, 

b. oceniając ucznia, nauczyciel uwzględnia opinie i orzeczenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

 

§ 9 Egzaminy klasyfikacyjne 

 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany, jeśli opuścił ponad 50% godzin przeznaczonych na 

realizację przedmiotu w danej klasie. 

 

2. Uczeń, nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

 

3. Uczeń, nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

 

4. Jeśli uczeń posiada indywidualny tok nauczania, zdaje egzamin klasyfikacyjny. 

 

a. Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalenia dla ucznia terminów zdawania egzaminów 

klasyfikacyjnych oraz zakresu materiału ze wszystkich przedmiotów objętych tym 

tokiem nauczania. 

b. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności 

innego nauczyciela. 

 

5. Jeśli uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, wówczas egzamin 

klasyfikacyjny nie obejmuje takich przedmiotów jak: zajęcia techniczne/technika, 

plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne. Nie ustala się oceny zachowania. Egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l i przepisami wydanymi na podstawie 

art. 44zb. Ustawy o systemie oświaty 7 września 1991r. 

 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgodniony zostaje z uczniem i jego rodzicami, 

odbywa się on jednak najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą: 
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1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, 

2) skład komisji, 

3) termin egzaminu, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę. 

 

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

odpowiedziach ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej (z zastrz. ust. 8). 

 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych/techniki, zajęć 

komputerowych/informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

 

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

 

10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. W przypadku 

nieklasyfikowania rocznego uczeń nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej 

(ukończenia szkoły), nie otrzymuje również świadectwa ukończenia klasy (lub szkoły). 

 

 

 

§10 Egzaminy poprawkowe 

 

1. Począwszy od klasy IV do klasy VIII uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał 

negatywną ocenę klasyfikacyjną z: 

a. jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 

b. jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego 

- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

 

2. Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

 

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

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

5. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede 



 

 

wszystkim formę zadań praktycznych, po przeprowadzeniu których sporządza się protokół. 
 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 

7. Nauczyciel, o którym mowa (patrz pkt 6 b), może być zwolniony z prac komisji na własną 

prośbę lub innych, w 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. 

 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

 

a. nazwę zajęć edukacyjnych 

b. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

c. termin egzaminu poprawkowego, 

d. imię i nazwisko ucznia, 

e. zadania egzaminacyjne, 

f. ustaloną ocenę. 

 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

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

programowo wyższej. 

 

10. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

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

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z 

języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod 

warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

 

 

Rozdział II 

 

Ocena zachowania 
 

 

§1 Ustalenia ogólne 

 

 

1. Ocena zachowania jest oceną klasyfikacyjną i wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia 

obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów, nauczycieli i 

innych pracowników szkoły. 
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2. Ocena zachowania uwzględnia indywidualne predyspozycje ucznia oraz jego warunki 

środowiskowe. 

 

3. Ocena zachowania respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy 

etyczne. 

 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

5. Regulamin oceniania zachowania może ulegać modyfikacjom. W tym celu regulamin w 

formie pisemnej przedstawia się Samorządowi Uczniowskiemu oraz Radzie Rodziców ze 

wskazaniem terminu do zapoznania się i zgłoszenia ewentualnych uwag. 

 

6. Sposoby wyrażania oceny zachowania: 

 

a. w klasach I-III ocena zachowania jest śródroczną i roczną oceną opisową w formie 

karty opisowej, 

b. w klasach IV –VIII ocenę zachowania śródroczną i roczną począwszy od klasy 

czwartej, ustala się wg następującej skali: 

 

 wzorowe (wz) 

  bardzo dobre (bdb) 

 dobre (db) 

 poprawne (pop) 

 nieodpowiednie (ndp) 

 naganne (ng) 

 

7. Ocenę zachowania ostatecznie ustala wychowawca klasy. 

 

8. O drastycznym wykroczeniu uczniów rodzice informowani są na bieżąco wpisem do 

dziennika, telefonicznie lub listem poleconym do domu; rodzice są zobowiązani do 

osobistego kontaktu z  wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub dyrekcją w celu 

wyjaśnienia okoliczności wykroczenia. 

 

 

§ 2 Zasady ustalania oceny zachowania ucznia 

 

1. Obowiązkiem wychowawcy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców ze szczegółowymi 

kryteriami oceniania oraz procedurami zawartymi w regulaminie: 

 

- uczniów na wrześniowej naradzie klasowej, 

- rodziców na pierwszym zebraniu rodziców. 

 

2. W klasach IV-VIII wychowawca podsumowuje raz w miesiącu zachowanie ucznia, 

ustalając dla niego 2 bieżące oceny zachowania odnoszące się do dwóch obszarów postawy 

ucznia. Nauczyciel posługuje się sześciostopniową skalą ocen o oznaczeniach cyfrowych: 

6, 5, 4, 3, 2, 1, określających odpowiednio zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, 

poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

 

      2.1. Obszary podlegające bieżącej ocenie: 

 



 

 

 I Postawa ucznia – zachowanie 

 

a. uczestniczy w konkursach, zawodach, turniejach itp., 

b. aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, jest inicjatorem życia klasowego, 

c. udziela pomocy innym uczniom, 

d. wywiązuje się z przyjętych na siebie zobowiązań, 

e. przestrzega zasad współżycia społecznego (wyróżnia się kulturą osobistą, unika 

wulgaryzmów, odpowiednio reaguje na różne sytuacje, jest wzorem do 

naśladowania), 

f. odpowiednio zachowuje się na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, 

g. szanuje inne osoby, cudze poglądy i cudzą własność, 

h. bezpiecznie korzysta z Internetu i telefonii komórkowej (nie stosuje 

cyberprzemocy). 

 

 II Postawa ucznia – wizerunek 

 

a. nosi obowiązkowy strój szkolny lub obowiązkowy strój na uroczystości szkolne, 

b. systematycznie i punktualnie uczęszcza na wszystkie obowiązkowe zajęcia szkolne, 

a wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, 

c. Stosuje się do bezwzględnego zakazu korzystania z telefonu komórkowego na 

terenie Szkoły (przed rozpoczęciem zajęć pozostawia wyłączony telefon w 

wyznaczonym miejscu i odbiera go po zakończeniu lekcji). 

d. przestrzega regulaminu szkoły (stosuje się do regulaminu zachowania się na 

przerwach, przestrzega ruchu uczniów po szkole, nie opuszcza samodzielnie terenu 

szkoły w czasie zajęć oraz przerw, bezpieczne korzysta ze sprzętu szkolnego, uważne 

korzysta ze schodów, właściwe zachowuje się w szatni, dba o schludny wizerunek), 

e. dba o własne zdrowie, higienę osobistą, higienę otoczenia, mienie szkoły i mienie 

innych. 

 

2.2. Jeżeli uczeń był nieobecny na 50% zajęć w danym miesiącu, wychowawca może nie 

ustalić bieżącej oceny zachowania dla tego ucznia w konkretnym miesiącu. 

 

2.3. Jeżeli uczeń w danym miesiącu dopuścił się czynu noszącego znamiona 

demoralizacji, przemocy bądź agresji, wychowawca może ustalić jedną ocenę dla tego 

ucznia w konkretnym miesiącu. 

 

3. W uzasadnionych przypadkach wychowawca, w porozumieniu z dyrekcją szkoły i 

rodzicami, może wprowadzić inną formę bieżącej oceny zachowania ucznia jako formę 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

4. Wychowawca klasy ustala śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia zgodnie z 

terminami obowiązującymi przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej z każdego 

przedmiotu. 

 

5. Przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca kieruje się: 

 

a. uzyskanymi przez ucznia bieżącymi ocenami zachowania, 

b. opinią nauczycieli przedmiotów, 

c. uwagami w zeszycie spostrzeżeń (jeśli taki wychowawca zaprowadził), 

d. opinią rówieśników, 

e. samooceną dziecka, 

f. zapisem w karcie informacyjnej o zachowaniu ucznia dla klas I-III, 

g. kryteriami i zasadami oceniania zachowania dla klas IV-VIII, 
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h. opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

 

6. Wychowawca klasy informuje o ustalonych ocenach zachowania zgodnie z terminem 

obowiązującym przy wystawianiu oceny śródrocznej i klasyfikacyjnej z każdego 

przedmiotu. 

 

7. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę zgodnie z zasadami niniejszego 

regulaminu nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną (z zast. ust.6 i 

7). 

 

8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemnie zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

 

9. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły w 

ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia powołuje komisję, która ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania (decyduje zwykła większość głosów). W 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

10. W skład komisji wchodzą: 

 

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. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

e. przedstawiciel Rady Rodziców, 

f. psycholog, 

g. pedagog. 

 

11. Z prac komisji sporządza się protokół  zawierający w szczególności: 

 

a. skład komisji, 

b. termin posiedzenia komisji, 

c. wynik głosowania, 

d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 

 

12. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 

 

 

§ 3 Szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia 

 

1. Treść oceny jest wyrażana w następujących dziedzinach: 

 

a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia: podejmowanie przez ucznia zadań 

proponowanych przez nauczyciela, systematyczne odrabianie zadań domowych, 

punktualność, dbałość o sprzęt szkolny, wkład pracy na zajęciach, 

b. postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o tradycje i honor 



 

 

szkoły (dbanie o dobre imię szkoły i klasy, godne reprezentowanie szkoły w 

różnych uroczystościach, konkursach, inicjatywa w podejmowaniu zadań, 

zaangażowanie w życie klasy i szkoły, poszanowanie przyrody dzieł kultury i pracy 

ludzkiej, szacunek dla symboli i tradycji narodowych), 

c. dbałość o piękno mowy ojczystej, unikanie wulgaryzmów, wyzwisk, korzystanie 

z zasobów księgozbioru szkolnego, kulturalna, spokojna rozmowa, unikanie 

krzyków, 

d. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych uczniów, nieopuszczanie 

terenu szkoły w czasie przerw oraz trwania zajęć bez wiedzy nauczyciela, 

wychowawcy lub dyrekcji szkoły, stosowanie się do regulaminu zachowania się na 

przerwach, przestrzeganie ruchu uczniów po szkole, bezpieczne korzystanie ze 

sprzętu szkolnego, pozostawianie telefonu komórkowego w wyznaczonym miejscu 

w szkole i niekorzystanie z niego na terenie szkoły, uważne korzystanie ze 

schodów, właściwe zachowanie się w szatni, 

e. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią (radzenie sobie z 

negatywnymi emocjami własnych i innych, próby naprawiania własnych błędów), 

f. okazywanie szacunku dorosłym i innym uczniom, znajomość i stosowanie zasad 

kulturalnego zachowania się, kultura języka i słowa, tolerancja, poszanowanie 

cudzej własności, koleżeńskość, zgodna współpraca w grupie, 

g. przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgaryzmu, 

h. dbanie o globalne bezpieczeństwo w sieci internetowej, bezpieczne korzystanie 

z Internetu i telefonii komórkowej, bez aktów stosowania cyberprzemocy 

rówieśniczej, oraz przestrzeganie zasad kulturalnego komunikowania się przez 

dziennik elektroniczny z zastosowaniem form grzecznościowych,   

i. szanowanie cudzych poglądów i cudzej własności, 

j. wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań. 

 

 

Wzorowe 

 

Otrzymuje uczeń , który spełnia wszystkie kryteria: 

 

a. uczestniczy w konkursach, zawodach, turniejach itp. 

b. aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy, jest inicjatorem życia klasowego, 

c. systematycznie i punktualnie uczęszcza na wszystkie obowiązkowe zajęcia 

szkolne, a wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, 

d. z własnej inicjatywy udziela pomocy innym uczniom, 

e. dba o higienę osobistą, higienę otoczenia, mienie szkoły i mienie innych, 

f. zawsze przestrzega regulaminu szkoły, 

g. przestrzega zasady współżycia społecznego; w przypadku powstania konfliktów 

rówieśniczych oraz innych form naruszenia zasad współżycia społecznego potrafi 

właściwie na nie zareagować, 

h. wyróżnia się kulturą osobistą w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, 

innych osób dorosłych i rówieśników, 

i. jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów, 

j. zawsze nosi obowiązkowy strój szkolny lub obowiązkowy strój na uroczystości 

szkolne, 

k. szanuje poglądy innych, 

l. szanuje cudzą własność, 

m. przestrzega regulaminu szkoły, 

n. przestrzega regulaminu wypożyczania podręczników, 

o. wywiązuje się z przyjętych na siebie zobowiązań, 

p. bezpiecznie korzysta z Internetu i telefonii komórkowej. 
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Bardzo dobre 

 

Otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria: 

 

a. uczestniczy w konkursach, zawodach, turniejach itp. 

b. aktywnie uczestniczy w życiu klasy, 

c. systematycznie i punktualnie uczęszcza na wszystkie obowiązkowe zajęcia 

lekcyjne, wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, 

d. z własnej inicjatywy lub na prośbę nauczyciela/pracownika szkoły udziela pomocy 

innym osobom, 

e. dba o higienę osobistą, higienę otoczenia, mienie szkoły i mienie innych, 

f. zawsze przestrzega regulaminu szkoły, 

g. przestrzega zasady współżycia społecznego; w przypadku powstania konfliktów 

rówieśniczych oraz innych form naruszenia zasad współżycia społecznego potrafi 

właściwie zareagować, 

h. kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, innych 

osób dorosłych i rówieśników, 

i. zawsze nosi obowiązkowy strój szkolny lub obowiązkowy strój na uroczystości 

szkolne, 

j. szanuje poglądy innych, 

k. szanuje cudzą własność, 

l. przestrzega regulaminu szkoły, 

m. przestrzega regulaminu wypożyczania podręczników, 

n. wywiązuje się z przyjętych na siebie zobowiązań, 

o. bezpiecznie korzysta z Internetu i telefonii komórkowej. 

 

Dobre 

 

Otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria, lecz sporadycznie zdarzają mu się 

uchybienia: 

 

a. uczestniczy z własnej woli lub na prośbę nauczyciela w imprezach szkolnych, 

konkursach, zawodach, turniejach itp., 

b. uczestniczy w życiu klasy z inicjatywy nauczyciela, 

c. systematycznie uczestniczy w zajęciach, spóźnienia zdarzają się sporadycznie, 

wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, 

d. na prośbę nauczyciela/pracownika szkoły udziela pomocy innym uczniom, 

e. dba o higienę osobistą, higienę otoczenia, mienie szkoły i mienie innych, 

f. przestrzega regulaminu szkoły, 

g. przestrzega zasady współżycia społecznego, 

h. kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, innych 

osób dorosłych i rówieśników, 

i. sporadycznie nie posiada obowiązkowego stroju szkolnego lub obowiązkowego 

stroju na uroczystości szkolne, 

j. szanuje poglądy innych, 

k. szanuje cudzą własność, 

l. przestrzega regulaminu szkoły, 

m. przestrzega regulaminu wypożyczania podręczników, 

n. nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej, 

o. nie stosuje cyberprzemocy, bezpiecznie korzysta z Internetu i telefonii 

komórkowej. 

 

 



 

 

Poprawne 

 

Otrzymuje uczeń, któremu zdarzają się uchybienia w przestrzeganiu niektórych reguł 

podlegających ocenie, przy czym uchybienia te nie mają charakteru stałego i nie 

stanowią zagrożenia dla innych: 

 

a. sporadycznie uczestniczy w szkolnych imprezach, konkursach, zawodach itp., 

b. rzadko włącza się w życie klasy, 

c. systematycznie uczestniczy w zajęciach, jednakże zdarza się, że jest nieobecny na 

lekcjach i spóźnienia na zajęcia, 

d. niechętnie udziela pomocy innym, 

e. nie zawsze dba o higienę osobistą i higienę otoczenia, 

f. sporadycznie uczestniczy w konfliktach rówieśniczych, ale nie jest ich inicjatorem, 

g. niekulturalnie zachowania się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, 

innych osób dorosłych i rówieśników, 

h. często nie posiada obowiązkowego stroju szkolnego lub obowiązkowego stroju na 

uroczystości szkolne, 

i. zdarzają się sytuacje, gdy nie dba o cudze mienie lub nie szanuje cudzej własności, 

j. nie zawsze przestrzega regulaminu szkoły, 

k. przestrzega regulaminu wypożyczania podręczników, 

l. bezpiecznie korzysta z Internetu i telefonii komórkowej, 

m. nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej. 

 

 

Nieodpowiednie 

 

Otrzymuje uczeń, który nie spełnia wielu reguł podlegających ocenie: 

 

a. nie uczestniczy w szkolnych imprezach, konkursach, turniejach itp. mimo zachęty 

nauczyciela, 

b. nie włącza się w życie klasy mimo zachęty nauczyciela, 

c. opuszcza zajęcia bez zgody i wiedzy rodziców oraz nauczycieli, spóźnia się na 

lekcje, 

d. mimo prośby nauczyciela nie udziela pomocy innym uczniom, 

e. nie dba o higienę osobistą i higienę otoczenia, 

f. nie przestrzega regulaminu szkoły, 

g. uczestniczy w konfliktach rówieśniczych, czasami jest ich inicjatorem, 

h. niekulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, 

innych osób dorosłych i rówieśników, 

i. nagminnie nie posiada obowiązkowego stroju szkolnego, 

j. zabiera rzeczy innym na terenie szkoły i poza nią; nie dba o cudze mienie i nie 

szanuje cudzej własności, 

k. nie szanuje poglądów innych, 

l. nie zawsze przestrzega regulaminu szkoły, 

m. stosuje cyberprzemoc. 

 

 

Naganne 

 

Otrzymuje uczeń, który: 

 

a. odmawia uczestnictwa w szkolnych imprezach, konkursach, turniejach itp., 

b. nie włącza się w życie klasy, dezorganizuje prace innych, 
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c. ma nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach i spóźnienia, 

d. stosuje różnego rodzaju formy przemocy wobec innych uczniów, a także wobec 

nauczycieli czy pracowników szkoły (zastraszenia, groźby, wymuszenia itp.), 

e. nie dba o higienę osobistą; pali papierosy, pije alkohol, stosuje środki odurzające, 

f. nie przestrzega regulaminu szkoły, 

g. prowokuje konflikty i sam w nich uczestniczy, 

h. nie stosuje podstawowych zasad kulturalnego zachowania, a nadto używa 

wulgarnego słownictwa, 

i. ma konflikty z prawem, 

j. nie nosi obowiązkowego stroju szkolnego, 

k. nie dba o cudze mienie i nie szanuje cudzej własności, 

l. nie szanuje cudzych poglądów, 

m. stosuje cyberprzemoc wobec innych, 

n. spełnia kryteria umożliwiające uzyskanie wysokiej oceny zachowania, ale dopuścił 

się czynu noszącego znamiona demoralizacji, przemocy bądź agresji. 

 

 

Uwagi: 

Uczeń może mieć obniżoną ocenę zachowania o jeden stopień od 

wystawionej/proponowanej oceny, jeśli w terminie zawartym w regulaminie wypożyczania 

podręczników nie odda wszystkich wypożyczonych książek. 

 

 

§ 4 Wyróżnienia 

 

1. Najważniejszymi wyróżnieniami dla uczniów są wpisy do Księgi Patrona w klasach VI i 

VIII. 

 

2. W klasie VI do Księgi Patrona może zostać wpisany uczeń, który: 
 

a. w klasach IV i V legitymował się świadectwem z wyróżnieniem oraz wzorową oceną 

zachowania, 

b. w pierwszym semestrze klasy VI uzyskał średnią ocen 5,0 i wyższą oraz wzorowe 

zachowanie. 

 

3. W klasie VIII do Księgi Patrona może zostać wpisany uczeń, który zdobył jedną z trzech 

odznak: złotą, srebrną, brązową lub uzyskał tytuł jednego z Siedmiu wspaniałych. 

 

4. Uczeń może zdobyć: 

 

a. złotą odznakę, gdy w klasach VII i VIII uzyskał średnią ocen 5.0 i wyższą oraz wzorowe  

zachowanie, 

b. srebrną odznakę, gdy w klasach VII i VIII otrzymał świadectwo z czerwonym paskiem, 

c. brązową odznakę, gdy w klasach VII lub VIII otrzymał świadectwo z czerwonym 

paskiem i minimum bardzo dobre zachowanie w klasach VII i VIII. 

 

5. Uczeń może zostać odznaczony tytułem Siedmiu wspaniałych za wybitne osiągnięcia 

w różnorodnych dziedzinach oraz za godną naśladowania postawę. 

Tytuł przyznaje Kapituła w  składzie: 

- dyrekcja, 

- wychowawcy klas VIII, 

- zespół pedagogów i psychologów szkolnych. 

 



 

 

 

§ 5 Dodatkowe kryteria oceny zachowania dotyczące ogólnego wizerunku ucznia SP 7 

 

1. Każdy dzień, w którym uczeń nie posiada obowiązkowego stroju szkolnego wpływa 

na weryfikację oceny zachowania z II obszaru: 

 

a. wzorową posiada uczeń, który zawsze posiada obowiązkowy strój szkolny, 

b. bardzo dobrą posiada uczeń, który sporadycznie (1-2 nie posiada obowiązkowego stroju 

szkolnego), 

c. dobrą otrzymuje uczeń, który czasami (3-4 razy w miesiącu) nie posiadał 

obowiązkowego stroju szkolnego, 

d. poprawną otrzymuje uczeń, który od 5-6 razy w miesiącu nie posiadał obowiązkowego 

stroju szkolnego, 

e. nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który od 6-10 razy w miesiącu nie posiadał 

obowiązkowego stroju szkolnego, 

f. naganną otrzymuje uczeń, który powyżej 10 razy w miesiącu nie posiadał 

obowiązkowego stroju szkolnego. 

 

2. W wyjątkowych sytuacjach, gdy uczeń nie może przyjść do szkoły w ustalonym stroju, 

obowiązuje strój zastępczy. 

Strój zastępczy to ubiór kolorystycznie zbliżony do mundurka szkolnego: błękitna 

koszulka/bluzka polo i/lub granatowy/czarny sweter bądź  granatowa/czarna bluza bez 

emblematów.  Jest on dozwolony sporadycznie (3-4 razy w miesiącu). 

 

3. W trakcie uroczystości szkolnych, o których wcześniej wychowawca informuje rodziców/ 

opiekunów prawnych obowiązuje strój odświętny (dziewczynki: biała bluzka i czarna lub 

granatowa spódnica; chłopcy: biała koszula i ciemne spodnie, marynarka lub ciemny 

sweter). 

 

4. Brak stroju odświętnego traktowane jest równoznacznie z brakiem obowiązkowego stroju 

szkolnego. 

 

5. Strój ucznia podczas wycieczek (wyjść, zawodów sportowych itp.) jest dobrany wg zaleceń 

nauczyciela – opiekuna grupy. 

 

6. Na imprezach rozrywkowych typu: spotkania klasowe, dyskoteki, baliki strój uczniowski 

może być dowolny, ale schludny. 

 

7. Podczas pobytu w szkole uczeń nie stosuje makijażu, farbowania włosów, nie nosi 

przesadnej biżuterii. W szkole obowiązuje zakaz żucia gumy. 

 

8. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu, 

przedmiotów wartościowych oraz telefonów komórkowych, elektronicznych urządzeń 

służących do łączności i nagrywania, a także odtwarzaczy audiowizualnych. 

 

9. W wyjątkowych przypadkach podyktowanych szczególną sytuacją zdrowotną lub rodzinną 

ucznia dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przynoszenie telefonu komórkowego. 

Korzystanie z niego może nastąpić tylko za wiedzą nauczyciela prowadzącego zajęcia lub 

sprawującego opiekę nad uczniem. 
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§ 6 Kryteria ocen zachowania w przypadku nauczania indywidualnego 

 

wzorowe 

 

Uczeń : 

 

- jest zawsze przygotowany do lekcji (miejsce pracy, pomoce dydaktyczne), 

- wykazuje inicjatywę w podejmowanych działaniach, 

- odznacza się pomysłowością i twórczą aktywnością, 

- włącza się (w miarę możliwości) w życie klasy, 

- chętnie wykonuje polecenia nauczyciela, 

- podejmuje dodatkowe obowiązki, 

- odznacza się wysoką kulturą osobistą. 

 

bardzo dobre 

 

Uczeń : 

 

- jest zawsze przygotowany do lekcji (miejsce pracy, pomoce dydaktyczne), 

- chętnie wykonuje zadania wyznaczone przez nauczyciela, 

- wykonuje dodatkowe zadania wyznaczone przez nauczyciela, 

- odznacza się wysoką kulturą osobistą. 

dobre 

  

Uczeń : 

 

- prawie zawsze jest przygotowany do lekcji (miejsce pracy, pomoce dydaktyczne), 

- wykonuje zadania wyznaczone przez nauczyciela, 

- sporadycznie nie angażuje się w proces dydaktyczny, 

- sporadycznie nie przestrzega zasad kultury osobistej w stosunku do nauczyciela. 

 

poprawne 

 

Uczeń : 

 

- często nie jest przygotowany do zajęć (miejsce pracy, pomoce dydaktyczne), 

- niechętnie wykonuje zadania wyznaczone przez nauczyciela, 

- często nie angażuje się w proces dydaktyczny, 

- często nie przestrzega zasad kultury osobistej w stosunku do nauczyciela. 

 

nieodpowiednie 

 

Uczeń : 

 

- nie przygotowuje się do zajęć (pomoce dydaktyczne, miejsce pracy), 

- często odmawia wykonania poleceń nauczyciela, 

- nie angażuje się w proces dydaktyczny mimo aktywizowania ze strony 

nauczyciela, 

- często nie przestrzega zasad kultury osobistej mimo upomnień nauczyciela. 

 

naganne 

 

Uczeń : 



 

 

 

- celowo nie przygotowuje się do zajęć, 

- odmawia wykonania poleceń nauczyciela, 

- odmawia wykonywania zadań wyznaczonych przez nauczyciela, 

- jest arogancki i wulgarny w stosunku do nauczyciela, 

- swoim zachowaniem uniemożliwia przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. 

 

 

 


