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Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie w II etapie edukacji, zwany dalej WO II, został opracowane 

na podstawie:  

- Ustawa o systemie oświaty – art.22 

   „ Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia ... 

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sprawdzianów i 

egzaminów z uwzględnieniem: 

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.  

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach 

i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155 ze zmianami); 

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. nr 61 poz. 

624 . z późn. zmianami); 

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w 

sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z 2003 r. z późn. zmianami); 

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zmianami); 

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

( Dz. U. Nr 83  poz. 562 ze zmianami). 

 

2. Wewnątrzszkolne ocenianie w II etapie edukacji stanowi załącznik nr II do Statutu. 

3. Wewnątrzszkolne ocenianie (WO II) określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły 

podstawowej, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

4. Integralnym składnikiem WO II są przedmiotowe systemy oceniania, zwane dalej PSO. 

5. Przepisów WO II nie stosuje się do dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym i głębokim.  

6. Warunki przeprowadzania sprawdzianów oraz ich formy dla dzieci niepełnosprawnych 

oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy. 

7. Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy.  
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Rozdział 2 

Kalendarz roku szkolnego – terminy i terminologia 

 

§ 2. 

 

1. Czas trwania roku szkolnego określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu. 

2. Rok szkolny składa się z dwóch półroczy. 

3. Podział roku szkolnego na półrocze wyznacza śródroczne klasyfikacyjne zebranie rady 

pedagogicznej. 

4. Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia śródrocznych 

wyników klasyfikowania przeprowadza się w terminie ustalonym na zebraniu rady 

pedagogicznej poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego. 

5. Klasyfikacyjne zebranie plenarne rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia rocznych 

wyników klasyfikowania przeprowadza się w pierwszym dniu ostatniego tygodnia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny śródroczny i roczny przeprowadza się w tygodniu 

poprzedzającym klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej zatwierdzające śródroczne i 

roczne wyniki klasyfikowania. 

7. Tryb w sprawie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej z zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznej oceny zachowania przeprowadza się w 

tygodniu poprzedzającym roczne klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej. 

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

9. Sprawdzian w kontekście uzasadnionych zastrzeżeń od ustalonej oceny rocznej z zajęć 

edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznej oceny zachowania 

przeprowadza się po upływie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

 

 

§ 3. 

 

Poprzez ustalenie ocen śródrocznych i rocznych należy rozumieć ostateczną ocenę z zajęć 

edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz ostateczną ocenę zachowania wpisaną w 

odpowiedniej dokumentacji przebiegu nauczania w przeddzień zebrania rady pedagogicznej i 

zatwierdzoną zebraniem rady pedagogicznej w sprawie klasyfikowania i promowania 

uczniów. 

1. Ustalenia ostatecznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i 

dodatkowych dokonują nauczyciele prowadzący zajęcia. 

2. Ustalenia ostatecznej klasyfikacyjnej oceny zachowania dokonuje wychowawca klasy. 

3. Ustalenie ostatecznej oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i 

dodatkowych może być poprzedzone egzaminem klasyfikacyjnym, o którym mowa w § 

28 . 

4. Ustalenie ostatecznej oceny rocznej lub końcowej z zajęć edukacyjnych obowiązkowych 

i dodatkowych może być poprzedzone egzaminem klasyfikacyjnym, trybem w sprawie 

uzyskania oceny wyższej niż przewidywana lub egzaminem poprawkowym, o których 

mowa w § 27, § 11, § 31. 

5. Ustalenie rocznej lub końcowej oceny zachowania może być poprzedzone trybem w 

sprawie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana, o którym mowa w § 11 . 

 

§ 4. 
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1. Poprzez przewidywaną ocenę śródroczną, roczną lub końcową z zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych i dodatkowych należy rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych 

zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym długopisem (w kolumnie poprzedzającej 

wpis oceny śródrocznej, rocznej lub końcowej) na 7 dni przed śródrocznym lub 

rocznym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej (z zastrzeżeniem ustępu 6). 

2. Poprzez przewidywaną roczną lub końcową ocenę zachowania należy rozumieć ocenę 

wpisaną przez wychowawcę w dzienniku lekcyjnym (w kolumnie poprzedzającej wpis 

oceny rocznej lub końcowej) na 7 dni przed rocznym zebraniem plenarnym rady 

pedagogicznej. 

3. W sytuacji, w której uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich 

zajęć edukacyjnych, przewiduje się nieklasyfikowanie. 

4. Informację ustną o ocenach, o których mowa w ust.1, przekazuje uczniowi nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne po wpisaniu oceny przewidywanej. 

5. Informację ustną o ocenach, o których mowa w ust.1-3, przekazuje uczniowi, jego 

rodzicom (opiekunom prawnym) wychowawca klasy na 6 dni przed rocznym zebraniem  

rady pedagogicznej. 

6. Przez przewidywaną ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i 

dodatkowych lub naganne zachowanie należy rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela 

danych zajęć edukacyjnych lub wychowawcę w dzienniku lekcyjnym długopisem na 

jeden miesiąc przed zebraniem rady pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

Rozdział 3 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

 

 

 

§ 5. 

 

1. Warunkiem uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych lub końcowych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest złożenie przez 

ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) podania do dyrektora szkoły w sprawie 

uzyskania oceny wyższej niż przewidywana na zasadach określonych w § 11. 

2. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej lub końcowej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania jest złożenie przez ucznia lub rodziców (opiekunów 

prawnych) podania do dyrektora szkoły w sprawie uzyskania oceny wyższej niż 

przewidywana w §11.  

3. Tryb uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych, rocznych lub końcowych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny 

klasyfikacyjnej zachowania otwiera się w dniu przekazania informacji o przewidywanej 

ocenie śródrocznej, rocznej lub końcowej pod warunkiem złożenia do dyrektora szkoły 

podania, o którym mowa w ust. 1, w terminie dwóch dni po przekazaniu informacji o 

ocenach przewidywanych 
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§ 6. 

 

1. Poprzez tryb ustalenia rocznej lub końcowej oceny z zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznej oceny zachowania należy rozumieć: 

1) Poinformowanie ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) o 

przewidywanych ocenach rocznych, na zasadach określonych w § 4 – 5. 

2) Skorzystanie przez ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) z możliwości 

złożenia egzaminu klasyfikacyjnego oraz trybu uzyskania oceny wyższej niż 

przewidywana. 

2. Poprzez tryb ustalenia śródrocznej oceny z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i 

dodatkowych oraz śródrocznej oceny zachowania należy rozumieć: 

1) Poinformowanie ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) o 

przewidywanych ocenach śródrocznych, na zasadach określonych w § 4 – 5. 

2) Skorzystanie przez ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) z możliwości 

złożenia egzaminu klasyfikacyjnego. 

 

§ 7. 

 

Ustalenie ocen śródrocznych, rocznych lub końcowych z zajęć edukacyjnych obowiązkowych 

i dodatkowych oraz śródrocznej, rocznej lub końcowej oceny zachowania następuje w 

przeddzień klasyfikowania śródrocznego, rocznego i końcowego poprzez wpisanie przez 

nauczycieli i wychowawcę ocen długopisem lub piórem w dzienniku lekcyjnym w kolumnie 

oceny śródrocznej, rocznej lub końcowej. 

 

§ 8. 

 

Poprzez tryb odwoławczy od ustalonej oceny rocznej lub końcowej należy rozumieć tryb, o 

którym mowa w § 29 . 

 

§ 9. 

 

1. Informację ustną o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych z zajęć 

edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych przekazuje uczniowi nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych na tydzień przed zebraniem rady pedagogicznej w sprawie 

zatwierdzenia wyników klasyfikowania, po dokonaniu odpowiedniego wpisu 

(długopisem) w kolumnie poprzedzającej oceny śródroczne. 

2. Informację pisemną o nieklasyfikowaniu z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych przekazuje rodzicom ucznia (opiekunom prawnym) wychowawca klasy 

drogą listowną na tydzień przed zebraniem rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia 

wyników klasyfikowania. 

3. Informację o przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych i dodatkowych przekazuje wychowawca rodzicom lub prawnym 

opiekunom ucznia na jeden miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej pisemnie za potwierdzeniem odbioru (listy polecone). 

 

§ 10. 

 

1. Poprzez informację o śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej (nieklasyfikowaniu) należy 

rozumieć informację zawierającą: 
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1) stwierdzenie, na jakim poziomie wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego programu nauczania, znajduje się uczeń w dniu klasyfikowania, 

2) w jaki sposób były sprawdzane osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

3) w jakich obszarach poczynił postępy, 

4) w jakich obszarach uczeń nie poczynił postępów, 

5) co uczeń winien spełnić, aby było możliwe kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej. 

2. Przez poinformowanie rodziców ucznia (opiekunów prawnych) o śródrocznej ocenie 

klasyfikacyjnej należy rozumieć pisemną informację wyrażoną oceną w skali, o której 

mowa w § 24 przekazaną rodzicom (opiekunom prawnym) przez wychowawcę ucznia. 

 

§ 11. 

 

1. Warunkiem poprawienia przewidywanej śródrocznej, rocznej lub końcowej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest zdanie pisemnego sprawdzianu 

wielopoziomowego na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub rodzice (opiekunowie prawni). 

2. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1, składa się z części pisemnej i ustnej, za wyjątkiem 

takich przedmiotów jak plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe i 

wychowanie fizyczne, z których ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust.1 i 2, sporządza nauczyciel uczący danego ucznia lub 

nauczyciele danego zespołu przedmiotowego zgodnie z opracowanymi wymaganiami 

edukacyjnymi dla danych zajęć edukacyjnych. 

4. Sprawdzian, o którym mowa w ust.1 i 2 przeprowadza się w terminie ustalonym przez 

dyrektora, jednakże nie później niż w przeddzień klasyfikacyjnego zebrania rady 

pedagogicznej. 

5. Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku sprawdzianu, o którym mowa w ust. 1 nie może 

być niższa od przewidywanej wcześniej oceny. 

6. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu do sprawdzianu po dokonaniu przez 

nauczyciela jego sprawdzenia i oceny. 

7. W przypadku pisemnego odwołania rodziców od przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania dyrektor szkoły powołuje komisję, która analizuje 

dokumentację wychowawcy klasy dotyczącą zachowania ucznia i podejmuje ostateczną 

decyzję. 

8. W skład komisji, o której mowa w ust.7 wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w 

szkole-jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy, 

3) jeden nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

4) pedagog szkolny,  

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

6) przedstawiciel rady rodziców, 

9. Prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej lub końcowej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania nie przysługuje uczniowi, który: 

1) otrzymał co najmniej upomnienie dyrektora, 

2) bierze udział w kradzieżach, 

3) znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, 

wyłudzenia, zastraszenie, 

4) rozmyślnie zdewastował mienie szkolne, publiczne lub prywatne, 



 

 

7 

5) ulega nałogom i namawia do tego innych w szkole i poza nią, 

6) uczestniczy w wagarach. 

 

Rozdział 4 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów. 

 

§ 12. 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w 

odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających 

tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

 

§ 13. 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. 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.  

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych, rocznych lub końcowych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych, rocznych lub końcowych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

śródrocznej, rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 

skali, o której mowa w § 24 ust. 1 i § 25 ust. 2; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane 

śródrocznych, rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej lub końcowej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 

opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 



 

 

8 

 

§ 14. 

 

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

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych, rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych                                       

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających                               

z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, o których mowa      

w § 15, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej, rocznej 

lub końcowej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, o których mowa w § 5. 

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

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

zachowania, o których mowa w § 22 ust. 6 oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej 

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o których mowa w § 5. 

3. Przekazanie informacji potwierdzają rodzice lub opiekunowie prawni podpisem w 

dzienniku lekcyjnym w miejscu przeznaczonym na informacje o spotkaniach rodziców. 

4. O przekazaniu informacji uczniom świadczy odpowiedni zapis w dzienniku lekcyjnym w 

miejscu przeznaczonym na temat zajęć edukacyjnych. 

 

 

 

§ 15. 

 

1. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są: 

1) zakres wiadomości i umiejętności, 

2) rozumienie materiału naukowego, 

3) umiejętność stosowania wiedzy, kultura przekazywania wiadomości. 

2. Przewiduje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, które 

prowadzą do ustalenia oceny bieżącej: 

1) Sprawdziany pisemne: 

a) 45 minutowy sprawdzian jednopoziomowy, 

b) 45 lub 90 minutowy sprawdzian wielopoziomowy 

c) 45 lub 90 minutowa praca klasowa, test; 

2) Kartkówka z bieżących wiadomości i umiejętności ( z trzech ostatnich lekcji). 

3) Odpowiedź ustna. 

4) Prace domowe. 

5) Projekty edukacyjne i inne prace wykonywane przez uczniów. 

6) Estetyka zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń. 

7) Aktywność ucznia podczas zajęć. 

8) Działalność pozalekcyjna ucznia. 

9) Testy sprawnościowe z wychowania fizycznego. 

10) Inne formy wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych określone w 

przedmiotowych systemach oceniania PSO (wypracowania na dany temat, 

prowadzenie obserwacji oraz doświadczeń i przedstawienie ich wyników w 

postaci słownej i graficznej- tabele, wykresy, rysunki, schematy itd.). 
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§ 16. 

 

1. Pisemne prace klasowe (sprawdziany) są dla ucznia obowiązkowe. 

2. Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może pisać danego sprawdzianu w 

terminie ustalonym dla klasy, nauczyciel dokonuje obiektywnej oceny sytuacji i wyznacza 

dla niego drugi termin lub określa inny sposób sprawdzenia wiadomości zgodnie z PSO 

dla danych zajęć edukacyjnych. 

3. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

4. Pisemne prace sprawdzające z poszczególnych zajęć edukacyjnych (oprócz kartkówek) 

muszą być zapowiedziane uczniom z wyprzedzeniem, co najmniej tygodniowym.  

5. O wynikach sprawdzianów i innych prac pisemnych uczniowie winni być informowani 

nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym były one pisane. 

6. Ocena śródroczna, roczna lub końcowa z poszczególnych przedmiotów nie jest średnią 

arytmetyczną ocen cząstkowych. 

7. Nauczyciel, informując klasę o terminie sprawdzianu pisemnego wpisuje w dzienniku 

lekcyjnym ołówkiem odpowiednią adnotację.  

8. Sprawdziany nie mogą być przeprowadzone w pierwszym dniu po przerwie świątecznej i 

po feriach.  

 

 

 

§ 17. 

 

1. W tygodniu nauki mogą być co najwyżej dwa sprawdziany pisemne, ale nie więcej niż 

jeden sprawdzian w tym samym dniu zajęć. 

2. Na tydzień przed planowanym sprawdzianem nauczyciel zapowiada sprawdzian (pracę 

klasową) i podaje zakres materiału, jaki będzie podlegał kontroli. 

 

 

 

§ 18. 

 

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

2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ze sprawdzianów pisemnych.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) zazwyczaj na 

comiesięcznych konsultacjach. 

 

 

 

 

§ 19. 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej 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, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
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2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem ust. 3. 

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

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia.  

4. Opracowane przez nauczycieli wymagania edukacyjne dostosowane do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia znajdują się u dyrektora szkoły, 

pedagoga szkolnego i w dokumentacji własnej nauczycieli. 

 

§ 20. 

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, 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 ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 21. 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii.  

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i zajęć komputerowych 

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza na czas określony w tej opinii.  

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć o których mowa w ust. 2, uniemożliwia  

ustalenie śródrocznej, rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

§ 22. 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w styczniu. 

3. Klasyfikacja roczna lub końcowa, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w 

§ 24 ust. 1 i § 25 ust. 2. 

4. Przed śródrocznym, rocznym i końcowym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 
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opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i 

formie określonych w § 4.  

5. Klasyfikowanie śródroczne, roczne lub końcowe począwszy od klasy czwartej szkoły 

podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6 

2) stopień bardzo dobry – 5 

3) stopień dobry – 4 

4) stopień dostateczny - 3 

5) stopień dopuszczający – 2 

6) stopień niedostateczny – 1 

 

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

w ust. 5 pkt 1-5. 

7. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o których mowa w ust. 5 

pkt 6. 

8. Kryteria oceniania: 

1) stopień celujący – 6 – oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają 

poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez 

nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na 

dużą samodzielność w ich uzyskaniu; uczeń bierze udział w pracach 

pozalekcyjnych, konkursach przedmiotowych i zdobywa w nich znaczące 

wyniki, otrzymuje bardzo dobre i celujące stopnie z prac pisemnych, 

2) stopień bardzo dobry – 5 – oznacza, że uczeń opanował pełny zakres 

wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie 

nauczania, korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela 

źródeł informacji, wykazuje się aktywna postawą w czasie lekcji, bierze udział 

w konkursach przedmiotowych, wykonuje zadania dodatkowe, 

3) stopień dobry – 4- oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości 

i umiejętności w danym programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje 

żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia, uczeń umie 

samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, zadania o wyższym stopniu 

trudności wykonuje przy pomocy nauczyciela, rozwiązuje zadania dodatkowe 

o niewielkim stopniu trudności, jest aktywny na lekcji, 

4) stopień dostateczny – 3- oznacza, że uczeń opanował jedynie w 

podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w 

realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego 

kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach 

danych zajęć edukacyjnych, wykonuje proste zadania, wykazuje się w czasie 

lekcji zadawalającą aktywnością,  

5) stopień dopuszczający – 2 – oznacza, że opanowanie przez ucznia 

wiadomości i umiejętności jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania 

możliwości dalszego kształcenia w danym przedmiocie i utrudnia kształcenie z 

innych zajęć edukacyjnych, uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać 

bardzo proste polecenia z zastosowaniem umiejętności użytecznych, przejawia 

pewne zaangażowanie w procesie uczenia się, 

6) stopień niedostateczny – 1 – oznacza, że uczeń nawet przy pomocy 

nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających 

zastosowania użytecznych umiejętności co uniemożliwi lub utrudni mu 
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kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej z danego przedmiotu i 

zasadniczo utrudni kształcenie w zakresie innych zajęć edukacyjnych. 

9. Śródroczną, roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się zgodnie z 

Punktowym systemem oceniania (załącznik nr 1 do WO II) 

 

 

 

§ 23. 

 

1. Śródroczne, roczne lub końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca 

klasy zgodnie z PSO ( załącznik nr 1 do WO II) 

 

 

§ 24. 

 

1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych stosują w ocenianiu bieżącym, 

śródrocznym, rocznym i końcowym stopnie według  skali zawartej w paragrafie 22, pkt 5. 

2. W przypadku oceniania punktowego przyjęta zostaje następująca skala: 

1) 91-100% - ocena bardzo dobra, 

2) 71-90% - ocena dobra, 

3) 51-70% - ocena dostateczna, 

4) 31-50% - ocena dopuszczająca, 

5) 0-30% - ocena niedostateczna. 

3. Dla wzmocnienia lub osłabienia oceny bieżącej dopuszcza się stosowanie „+” i „-”. 

4. Dopuszcza się stosowanie w dzienniku lekcyjnym skrótów: „np” – nieprzygotowany, „bz” 

– brak zeszytu lub zadania, „nb” – nieobecny oraz „+” i „-” za aktywność w czasie lekcji. 

5. W każdym z wyróżnionych okresów roku szkolnego ocenianie odbywa się poprzez 

ocenianie bieżące-dokumentowane w dziennikach lekcyjnych, zeszytach uczniowskich, 

kartach pracy, sprawdzianach, innych pracach pisemnych. Prace klasowe i sprawdziany 

przechowywane są w dokumentacji własnej nauczycieli do końca bieżącego roku 

szkolnego. 

6. Oceny bieżące dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim są 

ocenami w skali od 1 do 6, a kryteria ich wystawiania dostosowywane są do 

indywidualnych możliwości edukacyjnych ucznia. 

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

zachowania. 

 

§ 25. 

 

1. Śródroczna, roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w 

szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
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7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według 

następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

3. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych. 

4. Nie uzyskuje promocji uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono ocenę naganną z 

zachowania. 

§ 26. 

 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

2. Uczeń może uzupełniać braki poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, 

może korzystać z pomocy nauczycieli-wychowawców świetlicy szkolnej oraz pedagoga 

szkolnego, a także, po uzgodnieniu dogodnego terminu, z nauczycielem prowadzącym 

dane zajęcia dydaktyczne.  

 

 

 

 

§ 27. 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

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

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. O minimalnej 

liczbie ocen bieżących z poszczególnych przedmiotów wymaganych do ustalenia oceny 

klasyfikacyjnej decyduje nauczyciel. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok 

nauki;  

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie 

fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem 

ust. 8. 
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8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii 

informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

opiekunami). 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza 

komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą: 

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego 

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

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku 

egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w 

ust. 4 pkt 2 - skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.  

 

§ 28. 

 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna i 

końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 

2 i § 29. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 31 ust. 1 i § 29. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania 

jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 29. 

 

§ 29. 

 

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

szkoły, jeżeli uznają, że śródroczna, roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna albo końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
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niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 

być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna albo końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

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

powołuje komisję (z zastrzeżeniem ust. 4), która: 

1) w przypadku rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, 

w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych 

zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej lub końcowej 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, prowadzący 

takie same zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej lub końcowej 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) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 31 ust. 1. 

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

1) w przypadku rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
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a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej lub końcowej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z 

tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

11. Dyrektor szkoły rozpatruje zasadność odwołania i zgodność ustalenia przez nauczyciela 

oceny rocznej lub końcowej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych lub 

zasadność odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania i zgodność jej 

ustalenia przez wychowawcę.  

12. Przy rozpatrywaniu zasadności odwołania od oceny rocznej lub końcowej klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych lub zachowania, bierze się pod uwagę: 

1) Przestrzeganie przez nauczyciela ( wychowawcę) terminów przekazywania 

uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o rocznej lub końcowej 

ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania; 

2) Respektowanie opinii lub orzeczenia PPP, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej w 

sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia, 

3) Zgodność z wymaganiami edukacyjnymi PSO (sprawdziany, prace klasowe 

lub inne), 

4) Kontakty rodziców z nauczycielem lub wychowawcą udokumentowane w 

dzienniku lekcyjnym. 

 

§ 30. 

 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 6 i § 

31 ust. 9. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem oraz 

nagrodę książkową. 

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

edukacyjnych celującą roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną.  

4. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po 

ustaleniu rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z 

tych zajęć edukacyjnych celującą roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną. 

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 31 ust. 9. 
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6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do 

średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. W 

przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza 

się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych 

zajęć. jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy 

zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

 

 

 

§ 31. 

 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej 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, zajęć technicznych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

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

kierownicze - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

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

członek komisji. 

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

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:  

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.  

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

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

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

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

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
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edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  

 

§ 32. 

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 

niższych, z uwzględnieniem § 31 ust. 8, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe 

od oceny niedostatecznej; 

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 33, z 

zastrzeżeniem § 37 i 48 ust. 3. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

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

3. Uczeń nie kończy szkoły podstawowej, jeżeli po raz trzeci z rzędu ustalono ocenę 

naganną z zachowania. 

 

 

 

 

Rozdział 5 

Sprawdzian po klasie VI 

 

§ 33. 

 W klasie szóstej przeprowadzany jest sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy 

programowej. 

1. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu każdego roku w terminie i na zasadach 

ustalonych przez Dyrektora Komisji Centralnej. 

3. Sprawdzian organizuje i czuwa nad jego przebiegiem Szkolna Komisja 

Egzaminacyjna, której przewodniczącym jest dyrektor szkoły. 

4. Prace uczniów są oceniane poza szkołą przez egzaminatorów Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. 

5. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. 

6. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

7. Uczeń otrzymuje zaświadczenie o wynikach sprawdziany, wydane przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną. 

8. Zaświadczenie, o którym mowa w  ust. 8 dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub 

jego rodzicom. 

9. Dokumentacja dotycząca przebiegu sprawdzianu przechowywana jest w szkole. 
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Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

 

§ 34. 

 

Jednolity tekst Wewnątrzszkolnego Oceniania (WO II) został zatwierdzony uchwałą Rady 

Pedagogicznej nr  10/14/15  z dnia 31 sierpnia 2015 r.  

 

 

 

 


