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Załącznik nr 2

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. JULIANA RYDZKOWSKIEGO
W CHOJNICACH
Zatwierdzony dnia 2004 roku, uchwałą Rady Pedagogicznej obowiązujący od
dnia 2004 roku.
Uzyskał akceptację uczniów, rodziców, nadzoru pedagogicznego i środowiska
lokalnego, przyjęty do realizacji.
Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
Rozporządzenie MEN z dnia 15 czerwca w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 XI 1989r. (Dz. U. 1991/120/526 i 527).
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CELE I ZAKRES
WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA
1. Ocenianiu podlegają:
osiągnięcia edukacyjne ucznia,
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.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o
postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
6. System oceniania zapewnia:
pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia;
ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy;
wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny;
kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;
nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań;
dostarczania rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia;
budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.
7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen
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klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię
albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych
zajęć.
ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej
szkole,
przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

OCENY I OCENIANIE
1. Formy oceniania:
odpowiedzi ustne,
prace pisemne, prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, prace domowe ( krzyżówki, rebusy),
praca w grupie,
samodzielna praca na lekcji,
prace artystyczne i techniczne,
aktywność na zajęciach pozalekcyjnych, udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.,
samoocena.
2.

Sposoby oceniania:
I etap edukacyjny (klasy I – III) edukacja wczesnoszkolna:
ocena słowna: wspaniale, dobrze, popracuj, musisz ćwiczyć, umieszczone
w notatniku nauczyciela,
ocena opisowa – karta osiągnięć miesięczna i okresowa
II etap edukacyjny (klasy IV –VI) i religia I i II etap edukacyjny:
oceny szkolne (celująca – 6, bardzo dobra – 5, dobra – 4, dostateczna – 3,
dopuszczająca – 2, niedostateczna – 1) umieszczone w dzienniku lekcyjnym,
oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne oraz semestralne począwszy od
klasy IV ustala się w stopniach wg następującej skali:
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Ocena szkolna
Celująca
Bardzo dobra
Dobra
Dostateczna
Dopuszczająca
Niedostateczna

Skrót
cel
bdb
db
dst
dop
ndst

ustne pochwały lub krytyka, listy pochwalne do rodziców, wyróżnienie
prac na wystawie, „+” i „ - ". Dyplom dla I etapu kształcenia na zakończenie III klasy, nagroda rzeczowa, wpis do księgi honorowej – II etap edukacyjny.
W ciągu semestru obowiązuje 12 ocen cząstkowych: 1, 2, -3, 3, 3+, -4,
4, 4+, -5, 5, 5+, 6. Na koniec semestru i roku szkolnego oceny szkolne
nie posiadają tych znaków.
Nauczyciel może poza dziennikiem (notatnik nauczyciela) wpisywać
oceny, ale w miarę możliwości na bieżąco przepisywać je do dziennika
(przynajmniej raz na 2 tygodnie).
3. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w
szkole przygotowują sformułowane na piśmie wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. O tych wymaganiach nauczyciele informują uczniów i ich rodziców
(prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego.
Nauczyciele informują też uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, a wychowawca klasy o kryteriach oceniania zachowania
oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń który:
WIEDZA:
W zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza podstawy programowe
danego szczebla nauczania.
Dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł i jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń.
Łączy wiedzę z różnych przedmiotów.
UMIEJĘTNOŚCI:
nie tylko potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych
przez nauczyciela, ale również umie samodzielnie zdobyć wiadomości,
systematycznie wzbogaca swą wiedze przez samodzielną lekturę tekstów popularnonaukowych,
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bierze aktywny udział w konkursach przedmiotowych i odnosi w nich
sukcesy,
potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji
będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy, proponuje rozwiązania
nietypowe.
na lekcjach jest bardzo aktywny.
Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
WIEDZA:
W stopniu wyczerpującym opanował materiał programowy.
Wykorzystuje różne źródła wiedzy.
Posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystywanie w
różnych sytuacjach.
Łączy wiedzę z pokrewnych przedmiotów.
UMIEJĘTNOŚCI:
sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych przez nauczyciela źródeł
informacji. Potrafi również, korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł wiadomości,
samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami,
wykazuje się aktywną postawą na lekcji,
potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych
oraz dokonywać syntezy i analizy materiału rzeczowego.
bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności przedmiotowych.
Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
WIEDZA:
W zakresie wiedzy ma niewielkie braki; zna definicje, fakty i pojęcia;
stosuje język przedmiotu.
UMIEJĘTNOŚCI:
potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,
umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania
o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,
rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o stosunkowo niewielkiej skali
trudności,
poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych,
wykazuje się aktywnością na lekcjach.

Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
WIEDZA:
Wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna.
Opanował podstawowe fakty i pojęcia pozwalające mu na rozumienie
najważniejszych zagadnień.
UMIEJĘTNOŚCI:
potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł
informacji,
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potrafi wykonać proste zadania,
w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym,
opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień.
Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
WIEDZA:
Uczeń ma duże braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu.
UMIEJĘTNOŚCI:
przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające
zastosowania podstawowych umiejętności,
posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dłuższym czasie,
posiada podstawowe umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
WIEDZA:
W zakresie podstawowej wiedzy braki są duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela.
UMIEJĘTNOŚCI:
nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń
wymagających zastosowania podstawowych umiejętności,
nie opanował wiedzy i umiejętności w dostatecznym zakresie umożliwiającym mu przejście do wyższego poziomu kształcenia,
wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki.
5. Częstotliwość oceniania:
 na początku i końcu każdego z etapów edukacji uczniów – zdiagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności,
 na bieżąco, w czasie lekcji,
 po przerobieniu partii materiału,
 na koniec semestru i roku szkolnego,
 na życzenie ucznia.
Uwaga !
Jedna ocena w ciągu miesiąca (każdy uczeń powinien uzyskać przynajmniej cztery oceny w ciągu jednego semestru).
6. Zasady organizowania prac pisemnych:
 kartkówka – z dwóch ostatnich lekcji nie dłuższa niż 10 minut; nie
musi być zapowiedziana,
 sprawdzian, praca klasowa, test – nauczyciel z tygodniowym wyprzedzeniem powiadamia uczniów,
 w ciągu tygodnia mogą być trzy sprawdziany. Nauczyciel prace pisemne sygnalizuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym. W dniu sprawdzianu nie może być kartkówki. Uczeń ma prawo do poprawy
sprawdzianów i prac klasowych oraz testów (w dzienniku wpisuje
się obok oceny pierwszej ocenę poprawioną, ale tylko wyższą). Prace
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pisemne daje się uczniowi do domu, a po podpisaniu muszą być
zwrócone nauczycielowi na następnym spotkaniu.
 prace klasowe powinny być oceniane w ciągu dwóch tygodni,
sprawdziany w ciągu tygodnia, kartkówki w ciągu trzech dni,
 uczeń nieobecny na pracy pisemnej jest zobowiązany do jej napisania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później jednak
niż przed upływem dwóch tygodni, a w szczególnych przypadkach
losowych później,
7. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, na których prośbę
nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić ocenę.
8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i
ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca
oceniana ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
opiekunom)
9. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się. Dostosowanie obowiązuje także w przypadku niepublicznej
poradni psychologiczno – pedagogicznej.
10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki 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.
11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. W tym przypadku
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się: zwolniony.
12. 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.
13. Przez pierwszy tydzień nowego roku szkolnego nauczyciel nie zadaje
pisemnych prac domowych, nie odpytuje uczniów pierwszego dnia po
świętach, feriach, wycieczkach i zabawach szkolnych (klasowych).
14. Wyniki oceniania komunikowane są uczniom na bieżąco, a rodzicom
podczas zebrań i spotkań indywidualnych.
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OCENA ZACHOWANIA
1. Ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia w klasach I – III szkoły podstawowej (śródroczna i roczna) jest oceną opisową.
2. Ocenę zachowania uczniów klasach IV - VI ustala wychowawca klasy po
wykonaniu następujących czynności:
a. samoocenie ucznia dokonywanej raz w ciągu semestru i ocenie ucznia
przez zespół klasowy (karta samooceny ucznia stanowi załącznik1)
b. zebraniu propozycji ocen od zespołu uczącego
c. ocenie ucznia przez wychowawcę na podstawie uwag naniesionych w
dzienniku i innych dokumentów szkolnych
d. ocenie ucznia przez wychowawcę za aktywność na rzecz szkoły.
3. Ustalając ocenę końcoworoczną, bierze się także pod uwagę ocenę
śródroczną po I semestrze.
4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w
szczególności :
a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia
b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
c. dbałość o honor i tradycje szkoły
d. dbałość o piękno mowy ojczystej
e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
g. okazywanie szacunku innym osobom.
5. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej, ustala się według następującej skali :
- wzorowe
wz
- bardzo dobre
bdb
- dobre
db
- poprawne
pop
- nieodpowiednie
ndp
- naganne
nag .
6. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
8. Ustala się następujące wymagania dla uzyskania ocen zachowania:
Ocenę wzorowa otrzymuje uczeń, który:
a. wzorowo wypełnia obowiązki szkolne
b. we wszystkich sprawach przestrzega regulaminu szkolnego
c. wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i
uczniów
d. wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska
e. osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości
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f. systematycznie uczestniczy w zajęciach i dostarcza usprawiedliwienia
wszystkich nieobecności w terminie 1 tygodnia, nie spóźnia się
g. okazuje szacunek przełożonym, osobom starszym, kolegom
h. jest koleżeński i uczciwy
i. nie ulega nałogom
j. szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a. przestrzega regulaminu szkolnego i jest systematyczny w nauce
b. bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne
c. aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły, wywiązuje się z powierzonych
mu zadań
d. wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i
uczniów
e. systematycznie uczestniczy w zajęciach i dostarcza usprawiedliwienia
wszystkich nieobecności w terminie 1 tygodnia, nie spóźnia się
f. szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia
g. nie ulega nałogom
h. używa kulturalnego języka, jest koleżeński, uczciwy i życzliwy dla innych
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a. najczęściej przestrzega regulaminu szkolnego i pracuje na miarę swoich możliwości
b. systematycznie uczęszcza na zajęcia , ale zdarza mu się sporadycznie
nieobecność lub spóźnienie (1 godzina lub 2 spóźnienia w semestrze)
c. rozmyślnie nie uczestniczy w kłótniach i bójkach
d. zdarza mu się przeszkadzać na lekcjach
e. szanuje mienie szkolne , społeczne i kolegów, nie zanieczyszcza otoczenia
f. nie ulega nałogom
g. najczęściej zachowuje się kulturalnie i stara się być życzliwy dla innych
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a. nie pracuje na miarę swoich możliwości
b. łamie postanowienia regulaminu szkolnego
c. spóźnia się na lekcje, nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, w
semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 1 dzień
d. zdarza mu się prowokować kłótnie, konflikty i bójki
e. w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał
naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę
f. wykazuje chęć poprawy, stara się współpracować z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a. wielokrotnie dopuszcza się łamania postanowień regulaminu szkolnego
b. ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych
c. ulega nałogom

d.
e.
f.
g.
h.
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wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny i używa wulgarnych słów w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły, kolegów lub
innych osób
często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, spóźnia się na zajęcia
niszczy mienie szkoły
utrudnia prowadzenie lekcji
nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a. ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych
b. bierze udział w bójkach i kradzieżach
c. znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie
d. rozmyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne
e. notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji
f. wagaruje, opuszcza wybrane lekcje, notorycznie spóźnia się na zajęcia
g. ulega nałogom wywierając negatywny wpływ na rówieśników
h. nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych
9. Ocenom przyporządkowuje się następującą skalę punktową:

wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

Skala
punktowa
dla Skala
punktowa
dla
uczniów bez zwolnień
uczniów zwolnionych z jednego przedmiotu
67– 70
62 – 65
56 – 66
52 – 61
45 – 55
42 – 51
34 – 45
32 – 41
24 – 33
22 – 31
1 - 23
1 - 21

10. Uczeń otrzymuje punkty od wychowawcy, każdego nauczyciela uczącego
w danej klasie oraz uczniów danej klasy. Punkty umieszcza się karcie zbiorczej punktacji zachowania uczniów danej klasy (załącznik 2).
11. Wychowawca ustala punkty od 0-10 biorąc pod uwagę:
wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
frekwencję,
pochwały/ nagany,
zaangażowanie w życie klasy, szkoły, środowiska,
postępowanie zgodne z zasadami współżycia społecznego,
samoocenę ucznia
12. Nauczyciel ustala punkty od 0 - 5 biorąc pod uwagę:
zaangażowanie ucznia w procesie lekcyjnym,
zachowanie na lekcji,
przygotowanie do lekcji,
prace dodatkowe.
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13. Uczniowie danej klasy ustalają punkty od 1-5 biorąc pod uwagę:
czy jest dobrym/ą/ kolegą /koleżanką/,
czy można liczyć na jego /jej/ pomoc w trudnych sytuacjach,
czy nie używa brzydkich słów, nie przeklina,
czy nie jest agresywny, nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie bierze narkotyków,
czy wyraża się z szacunkiem o osobach starszych, pracownikach szkoły, kolegach, koleżankach.
14. Wychowawca ma prawo, w szczególnych, uzasadnionych przypadkach
obniżyć uczniowi ocenę z zachowania niezależnie od ilości zdobytych punktów.
15. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zast.
ust 17.
16. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia
do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z procedurami WSO i przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno wychowawczych.
17. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
18. W skład komisji wchodzą:
a. dyrektor szkoły lub nauczyciel tej szkoły zajmujący inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b. wychowawca klasy,
c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d. pedagog,
e. psycholog,
f. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
19. 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.
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Załącznik 1

ARKUSZ SAMOOCENY ZACHOWANIA UCZNIA
KRYTERIA CENY Z ZACHOWANIA
POZYTYWNE

SAMOOCENA UCZNIA
często
(powyżej 3)

1.

Udział w olimpiadzie przedmiotowej
Udział w konkursie szkolnym i pozaszkol2.
nym
Wywiązywanie się z funkcji społecznych w
3.
szkole i w klasie
4.
Udział w zawodach sportowych
5.
Pomoc przy organizacji imprez szkolnych
6.
Praca na rzecz klasy i szkoły (PCK, SU,…)
7.
Pomoc kolegom słabszym w nauce
8.
Estetyczny wygląd i kultura osobista
9.
Inne (CARITAS, …)
NEGATYWNE
Przeszkadzanie na lekcjach (rozmowy,
10.
chodzenie po klasie,…)
11. Niewykonywanie poleceń nauczyciela
Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela
12.
i innych osób
Zaczepki słowne, fizyczne, przemoc, agre13.
sja, bójki
14. Wulgarne słownictwo
15. Zanieczyszczanie otoczenia
Nieodpowiednie zachowanie na terenie
szkoły i poza nią np.: w bibliotece, w świe16.
tlicy, w toaletach, na korytarzach, na boisku, na wycieczkach szkolnych
17. Niszczenie mienia
18. Spóźnienia na lekcje
19. Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia
20. Niewykonywanie zobowiązań
21. Wyłudzanie pieniędzy
22. Kradzież
23. Palenie tytoniu (alkohol, narkotyki)
Łamanie zakazów szkolnych np.: granie w
24. karty, gra w piłkę podczas przerw, opuszczanie boiska w czasie przerw
Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia
25.
(brak zeszytu, podręcznika, itp.)

rzadko
wcale
(1-3)

uczniowie
razem

uczniowie

wychowawca

w-f

religia

zajęcia komputerowe

zajęcia techniczne

matematyka

przyroda

muzyka

plastyka

historia

j. angielski

j. polski
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Załącznik 2

Karta zbiorcza punktacji zachowania uczniów klasy …….

ocena

ZASADY KLASYFIKOWANIA
EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY
1. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować rodziców i
ucznia o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych, rocznych. O przewidywanym stopniu niedostatecznym (zachowaniu nagannym) należy powiadomić ucznia i jego
rodziców na miesiąc przed zakończeniem semestru lub roku szkolnego. Informację tę potwierdza rodzic swoim podpisem.
2. W szkołach (oddziałach ) integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć
edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego.
3. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeśli ustalona przez nauczyciela ocena semestralna (roczna) jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców wystawiona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawiania tej oceny. Zastrzeżenia
mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa przy wystawieniu rocznej (semestralnej) oceny z zajęć edukacyjnych dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. W skład komisji wchodzą:
dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub w szczególnych przypadkach inny nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne, którego powołuje dyrektor
szkoły,
dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same
zajęcia.
6. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wcześniej ustalonej, jest ostateczna, z wyjątkiem rocznej oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
skład komisji,
termin sprawdzianu,
zadania sprawdzające,
wynik sprawdzianu i ustaloną ocenę.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. Do protokołu załącza się pisemne prace
uczniów i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
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8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego,
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
9. Ocena zachowania się ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być uchylona ani
zmieniona drogą administracyjną.
10.

Tryb odwoławczy od ustalonych ocen zachowania:
 rodzic ucznia ma prawo odwołania się od ustalonej oceny zachowania, o ile
stwierdził, że zostały naruszone zasady lub tryb wystawiania oceny,
 odwołanie składa się na piśmie nie później niż 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 odwołanie musi zawierać dokładne uzasadnienie zmiany oceny,
 rodzic składa odwołanie do dyrektora szkoły.

11. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
12.

W skład komisji wchodzą:
dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
wychowawca klasy,
wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie,
pedagog,
psycholog,
przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
przedstawiciel rady rodziców.

13. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, ale
nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny.
14.

Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający:
skład komisji,
termin posiedzenia komisji,
wynik głosowania,
ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

15. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo
wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
Formę i sposób pomocy ustalać się będzie indywidualnie dla każdego przypadku.
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EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności
ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te
zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego z powodu nieobecności
usprawiedliwionych składa uczeń z rodzicem (opiekunem) na dwa tygodnie przed
klasyfikacyjną radą pedagogiczną,
 rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej,
 wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego z powodu nieobecności
nieusprawiedliwionych składa uczeń z rodzicem (opiekunem) na dwa tygodnie
przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną,
 dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu wyznacza w terminie
uzgodnionym z uczniem i jego rodzicem egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego, zrealizowanego w danym roku szkolnym,
 w przypadku ucznia nie klasyfikowanego w I semestrze egzamin powinien być
przeprowadzony w pierwszym tygodniu II semestru,
 w przypadku ucznia nie klasyfikowanego w II semestrze egzamin klasyfikacyjny
przeprowadza się przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej i na
prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na
egzamin klasyfikacyjny.
3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka,
wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Takiemu uczniowi nie ustala się oceny z zachowania.
4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, który ma formę
zadań praktycznych.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć
edukacyjnych.
6. Wyjątek stanowi uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. W tym przypadku
egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania danej klasy.
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7. Dyrektor szkoły wraz z rodzicami ustala liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. Przy egzaminie mogą być obecni rodzice
(prawni opiekunowie) ucznia.
8. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
imiona i nazwiska nauczycieli wymienionych w punkcie 44 lub skład komisji, o której
mowa w punkcie 45,
termin egzaminu klasyfikacyjnego,
zadania egzaminacyjne,
wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”.
10. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z wyjątkiem
oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej.
ZASADY PROMOWANIA
1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z
wyjątkiem przypadku, kiedy rada pedagogiczna na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w porozumieniu z rodzicami
ucznia postanowi o powtarzaniu klasy przez ucznia.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny wyższe od niedostatecznych.
3. Rada pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy
programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, pod warunkiem, że ten przedmiot jest realizowany w klasie programowo wyższej.
4. Począwszy od klasy IV uczeń, który uzyskał średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję z
wyróżnieniem.
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5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł
laureata otrzymał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, otrzymuje celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
EGZAMIN POPRAWKOWY
1. Począwszy od klasy czwartej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w
wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 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 i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć 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:
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 60, 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:
skład komisji,
termin egzaminu,
pytania egzaminacyjne,
wynik egzaminu,
ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
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7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym
przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę
(semestr) z zastrzeżeniem punktu 65.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna
może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że
są one realizowane w klasie programowo wyższej.
10. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą
składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym)
oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w punkcie 68.
11. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz
co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania.

SPRAWDZIAN W KLASIE VI
1. W szóstej klasie szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w podstawie programowej.
2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.
3. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
4. Organizację i przebieg sprawdzianu określają odrębne przepisy.
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EWALUACJA WSO
Ewaluacja szkolnego systemu oceniania – jej celem jest:
rozpoznanie istoty, przejawów i przyczyn trudności uczniów w zrozumieniu WSO,
porównanie uwag i spostrzeżeń nauczycieli z odbiorem tego systemu przez uczniów i
rodziców,
wykorzystanie informacji zawartych w ankietach do poprawy skuteczności pracy dydaktycznej,
wprowadzenie zmian i modyfikacji, jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy będą takie pożądane.
Ewaluacji dokonują wszystkie podmioty. Przeprowadza ją Komisja Szkolnego Systemu Oceniania, z uwzględnieniem potrzeb nauczycieli, uczniów i rodziców na koniec
roku szkolnego.
Narzędzia: ankieta, rozmowy podczas spotkań z rodzicami i uczniami, szkoleniowa
rada pedagogiczna.

