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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 

 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania, zwany dalej WSO, został opracowany na podstawie 
Rozporządzenia MEN z dnia 07 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. 
 
2. Wewnątrzszkolny system oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania       

i promowania uczniów. 
 
 
3. Integralnym składnikiem WSO są przedmiotowe systemy oceniania, zwane dalej PSO, 

stanowiące załączniki do WSO. 
 
4. Przepisów WSO nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym            

w stopniu głębokim.  
 
 
5. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.  

 
 

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 semestrów. 

 
3. Podział roku szkolnego na semestry wyznacza roczne klasyfikacyjne zebranie plenarne 

rady pedagogicznej. 
 
4. Klasyfikacyjne zebranie plenarne rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia 

śródrocznych wyników klasyfikowania przeprowadza się w przedostatnim tygodniu 
poprzedzającym ferie zimowe. 

 
 
5. Klasyfikacyjne zebranie plenarne rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia rocznych 

wyników klasyfikowania przeprowadza się  nie później niż w pierwszym dniu ostatniego 
tygodnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 
6. Egzamin klasyfikacyjny śródroczny i roczny przeprowadza się w tygodniu 

poprzedzającym klasyfikacyjne zebranie plenarne rady pedagogicznej zatwierdzające 
śródroczne i roczne wyniki klasyfikowania. 
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7. Tryb w sprawie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej z zajęć 

edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznej ocena 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 ocena zachowania 
przeprowadza się po upływie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.                                                                                                               

 

                                                                                                                       

§ 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 plenarnego rady 
pedagogicznej i zatwierdzoną zebraniem plenarnym 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 § 27 . 

4) Ustalenie ostatecznej oceny rocznej 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 § 28, § 11, § 31 

5) Ustalenie rocznej oceny zachowania może być poprzedzone trybem w sprawie 
uzyskania oceny wyższej niż przewidywana, o którym mowa w § 11 . 

6) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z 
rzędu ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

7) Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczna ocenę 
klasyfikacyjna zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a 
uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

 

 

§ 4. 

 

 

1. Poprzez przewidywaną ocenę roczną/ śródroczną z zajęć edukacyjnych 
obowiązkowych i dodatkowych należy rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych 
zajęć edukacyjnych w dzienniku lekcyjnym długopisem lub atramentem (w kolumnie 

poprzedzającej wpis oceny rocznej/ śródrocznej) na 7 dni przed rocznym/śródrocznym  
zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, a w sytuacji przewidywanej oceny 
niedostatecznej na miesiąc . 
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2. Poprzez przewidywaną roczną/ śródroczną ocenę zachowania należy rozumieć ocenę 

wpisaną przez wychowawcę w dzienniku lekcyjnym (w kolumnie poprzedzającej wpis 

oceny rocznej/śródrocznej) 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. 
Informację, o których mowa w ust.2, przekazuje uczniowi nauczyciel wychowawca klasy  
po wpisaniu oceny przewidywanej. 
 

 
 

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 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 oceny klasyfikacyjnej 

zachowania jest złożenie przez ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) podania do 
dyrektora szkoły w sprawie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. §11.  

 
3. Tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych                  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych otwiera się w dniu przekazania 
informacji o przewidywanej ocenie rocznej pod warunkiem złożenia do dyrektora szkoły 
podania, o którym mowa w ust. 1, w terminie dwóch dni po przekazaniu informacji             
o ocenach przewidywanych. 

 

4. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
otwiera się w dniu przekazania informacji o przewidywanej ocenie rocznej pod 
warunkiem złożenia do dyrektora szkoły podania, o którym mowa w ust. 2, w terminie 
dwóch dni po przekazaniu informacji o ocenach przewidywanych. 

 

 

§ 6. 

 
1. Poprzez tryb ustalenia rocznej oceny z zajęć edukacyjnych obowiązkowych                       

i dodatkowych oraz rocznej oceny zachowania należy rozumieć: 
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1) Poinformowanie ucznia, 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 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 i rocznych z zajęć edukacyjnych obowiązkowych                           
i dodatkowych oraz śródrocznej i rocznej oceny zachowania następuje w przeddzień 

klasyfikowania śródrocznego i rocznego poprzez wpisanie przez nauczycieli i wychowawcę 
ocen długopisem lub atramentem w dzienniku lekcyjnym w kolumnie oceny rocznej.  
 
 

§ 8 

 
Poprzez tryb odwoławczy od ustalonej oceny rocznej należy rozumieć tryb, o którym mowa 
w § 29 . 

 

 

§ 9 

 

1. Informację ustną o ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych z zajęć edukacyjnych 
obowiązkowych i dodatkowych przekazuje uczniowi nauczyciel danych zajęć 
edukacyjnych na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej w sprawie 
zatwierdzenia wyników klasyfikowania, dokonując odpowiedniego wpisu (długopisem 
lub atramentem) w kolumnie przeznaczonej na oceny śródroczne. 

 

2. Informację pisemną o ocenach niedostatecznych lub o nieklasyfikowaniu z jednego, 
kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych przekazuje rodzicom ucznia (opiekunom 
prawnym) wychowawca klasy na piśmie na tydzień przed posiedzeniem rady 
pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikowania. 

 

 

§ 10 

 

1. Informację o śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej (nieklasyfikowaniu) z zajęć 
edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych przekazuje uczniowi nauczyciel 
prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 
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2. Poprzez informację o śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej (nieklasyfikowaniu) 
należy rozumieć informację zawierającą: 

 

 

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. 
 
 

§ 11 

 
1. Warunkiem poprawienia przewidywanej rocznej 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, sporządza nauczyciel uczący danego ucznia lub 

nauczyciele danego zespołu przedmiotowego zgodnie z opracowanymi wymaganiami 
edukacyjnymi dla danych zajęć edukacyjnych. 

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

nauczyciela, jednakże nie później niż w przeddzień klasyfikacyjnego zebrania rady 
pedagogicznej. 

 
4. Nie zaliczenie sprawdzianu lub napisanie go na ocenę niższą od tej, o którą ubiegał się 

uczeń, rodzice (opiekunowie prawni), powoduje podtrzymanie ustalonej pierwotnie 
oceny. 

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

nauczyciela jego sprawdzenia i oceny. 
 
6. 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. 

 
7. W skład komisji, o której mowa w ust.6 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) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
5) przedstawiciel rady rodziców 
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Rozdział 4  

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 

 

§ 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 i rocznych ocen klasyfikacyjnych            
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 24 ust. 1, 
2, 5 i § 25 ust. 2; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 
§ 14 

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

(prawnych opiekunów) o: 
1) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych 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 rocznej 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, oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania, o których mowa w § 5. 

 
§ 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; 
d) sprawdzian dyrektora szkoły, 
e) sprawdzian kuratoryjny. 
 

2) Kartkówka z bieżących wiadomości i umiejętności. 
3) Odpowiedź ustna. 
4) Prace domowe. 
5) Projekty edukacyjne i inne prace wykonywane przez uczniów. 
6) Estetyka zeszytu przedmiotowego. 
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 . 
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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. Pisemne prace sprawdzające z poszczególnych zajęć edukacyjnych (oprócz kartkówek) 

muszą być zapowiedziane uczniom z wyprzedzeniem, co najmniej tygodniowym.  
 
4. O wynikach sprawdzianów i innych prac pisemnych uczniowie winni być informowani 

nie później niż w terminie 14 dni nauki od daty sprawdzianu. 
 
5. Nauczyciel, informując klasę o terminie sprawdzianu pisemnego wpisuje w dzienniku 

lekcyjnym ołówkiem odpowiednią adnotację.  
 

§ 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 zapoznaje ustnie uczniów              

z kryteriami oceny oraz zakresem wymagań programowych, jaki będzie obowiązywał na 
sprawdzianie. 

 
§ 18 

 
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
 
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę.  
 
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). 

 
 
                                                                       § 19 

 
1. Nauczyciel jest obowiązany, 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. 

 
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 



 9

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.  

 
§ 20 

 
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. 

 
§ 21 

 

 
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony        
w tej opinii.  

 
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

 

 
§ 22 

 
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 
ucznia oraz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 8. 

 
2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie 
odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
zgodnie z § 24 ust. 10 i § 25 ust. 4. 

  
3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w styczniu. 
 
4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 
szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych              
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 24 ust. 9 i § 25 ust. 3,                     
z zastrzeżeniem ust. 5. 

 
5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć 
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edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz 
ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 24 ust. 10 i § 25 ust. 4. 

 
6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 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. 8 i § 25 ust. 2,             
z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. 

 
7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego 
osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 
z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na 
podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 
ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 24ust. 10 i § 25 ust. 4. 

  
8. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani 
poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla 
niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                     
i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie 
określonych w § 4.  

 
9. Klasyfikowanie śródroczne i roczne począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej 

odbywa się według odpowiedniej skali przy zastosowaniu następujących kryteriów 
oceniania: 

 
1)  stopień celujący – cel. – 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 – bdb. –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 – db. – 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 – dst. – 3- oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym 

zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela 
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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 – dop. – 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 – ndst. – 1 – oznacza, że uczeń nawet przy pomocy 

nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania 
użytecznych umiejętności co uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki             
w klasie programowo wyższej z danego przedmiotu i zasadniczo utrudni kształcenie   
w zakresie innych zajęć edukacyjnych. 

 
10. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV – VI szkoły 

podstawowej ustala się według następujących kryteriów: 
 

1) Ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie 

wymagania zawarte w treści oceny: 

 

a) jest pozytywnym wzorem do naśladowania 
b) wyróżnia się kulturą osobistą, kulturą słowa na tle klasy, w szkole i poza szkołą 
c) nigdy nie opuszcza zajęć i nie spóźnia się na lekcje bez usprawiedliwienia 
d) uczy się systematycznie, zawsze jest przygotowany do zajęć lekcyjnych oraz stara 

się wykorzystać maksymalnie swoje zdolności i umiejętności 
e) pracuje nad własnym rozwojem uczestnicząc aktywnie w zajęciach szkolnych 

pozalekcyjnych, bierze udział w olimpiadach, konkursach reprezentując szkołę 
f) okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły i rówieśnikom oraz wykonuje 

bez zastrzeżeń powierzone mu zadania 
g) reaguje na niewłaściwe zachowanie innych i przejawy zagrożenia 
h) nie ma żadnych uwag negatywnych 
i) jest wolny od nałogów i uzależnień 
j) zawsze zmienia obuwie 
k) jest zawsze czysty, schludnym i dba o swój wygląd, wyróżnia się zawsze 

wyglądem stosownym do okoliczności 
 
2) Ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

 

a) wszystkie godziny nieobecności są usprawiedliwione,  
b) uczy się systematycznie i starannie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich 

czynny udział 
c) pracuje nad własnym rozwojem uczestnicząc aktywnie w zajęciach szkolnych             

i pozalekcyjnych 
d) jest kulturalny, prawdomówny, nie popada w konflikty, stosuje zwroty 

grzecznościowe w kontaktach z innymi osobami 
e) wywiązuje się z powierzonych mu zadań 
f) jest czysty, schludny i dba o swój wygląd; wyróżnia się wyglądem stosownym do 

okoliczności 
g) zawsze zmienia obuwie 
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h) jest wolny od nałogów i uzależnień 
 
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

a) nigdy nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia,  
b) przestrzega regulaminów szkoły i pracuje na miarę swoich możliwości 
c) dba o mienie społeczne, osobiste oraz szanuje pracę innych 
d) z szacunkiem odnosi się do kolegów i starszych oraz nie uczestniczy w kłótniach       

i bójkach 
e) jest wolny od nałogów i uzależnień 
f) dba o estetykę własnego wyglądu i otoczenia 
g) uczestniczy w życiu klasy i szkoły 
h) systematycznie zmienia obuwie 

 
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

 

a) opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 5 godz., dopuszczalna liczba 
spóźnień 10 

b) niesystematycznie przygotowuje się do zajęć 
c) nie bierze aktywnego udziału na zajęciach 
d) nie pracuje na miarę swoich możliwości 
e) niesystematycznie zmienia obuwie na zastępcze 
f) uczestniczył w kłótniach i konfliktach 
g) nie wchodzi w  konflikt z prawem 
h) otrzymał naganę wychowawcy klasy 
i) nie angażuje się w życie klasy i szkoły oraz czasami nie wywiązuje się z 

powierzonych mu obowiązków 
j) zdarzają się uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania w szkole i poza nią 

(ustne) oraz nie więcej niż 4 uwagi zapisane w dzienniku lub dzienniczku uwag 
k) zdarzają się drobne przypadki zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej, 

dokonał naprawy lub zrekonstruował stratę 
 
 
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

 

a) uczęszcza nieregularnie na zajęcia opuścił do 28 godz. bez usprawiedliwienia 
b) uczy się niesystematycznie, jest często nieprzygotowany do zajęć 
c) nie bierze udziału w pracach społecznych i nie wykonuje należycie powierzonych 

mu zadań 
d) zdarzają mu się drobne wypadki nieposzanowania mienia 
e) jest nieuczciwy wobec dorosłych i kolegów 
f) nie dba o czystość osobistą, klasy i szkoły, nie przestrzega przepisów i zarządzeń 

szkolnych, zdarza się palenie papierosów poza szkołą 
 

6) Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

 
a) opuścił 28 lub więcej godzin bez usprawiedliwienia 
b) otrzymał nagany wychowawcy, dyrektora 
c) bardzo często jest nieprzygotowany do lekcji, nie bierze udziału w zajęciach oraz 

przeszkadza w prowadzeniu zajęć 
d) używa wulgaryzmów 
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e) kradnie, notorycznie kłamie, demoralizująco wpływa na kolegów, lekceważy 
zarządzenia szkolne 

f) pali papierosy, pije alkohol lub zażywa innych substancji szkodzących zdrowiu 
g) wchodzi w konflikt z prawem co wymaga interwencji policji lub innych organów 

porządkowych 
h) wulgarnie zwraca się do rówieśników i dorosłych 
i) uchyla się od pracy społecznej, lekceważy i utrudnia wykonywanie zadań szkoły 
j) nie dba o mienie własne i społeczne, ma lekceważący stosunek do pracy 

 
10 a) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w gimnazjum ustala się według 

następujących kryteriów: 
  

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń ,który spełnia wszystkie wymagania zawarte              
w treści oceny: 
a) nie opuszcza nigdy zajęć bez usprawiedliwienia 
b) jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych w miarę swoich możliwości 
c) wypełnia bez zastrzeżeń polecenia pracowników szkoły, powierzone zadania 

wykonuje sumiennie i odpowiedzialnie 
d) okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły i rówieśnikom wykazując się 

właściwą postawą, stosuje zwroty grzecznościowe oraz szanuje godność własną        
i innych  

e) wykazuje się właściwą postawą w szkole i poza nią 
f) jest wolny od nałogów i uzależnień 
g) dba o ład i porządek i estetykę szkoły, szanuje mienie szkolne i prywatne 
h) wykazuje się inicjatywą w podejmowaniu zadań na forum klasy i szkoły 
i) strój ucznia nie jest wyzywający podczas wszystkich zajęć organizowanych na 

terenie szkoły 
j) zawsze zmienia obuwie 
k) nie otrzymał żadnej uwagi pisemnej 
l) uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 
 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania: 
a) dopuszcza się sporadycznie spóźnień, dopuszczalna liczba spóźnień 

nieusprawiedliwionych 7 w ciągu roku szkolnego 
b) jest zawsze przygotowany do zajęć lekcyjnych w miarę swoich możliwości 
c) wypełnia bez zastrzeżeń polecenia pracowników szkoły, powierzone zadania 

wykonuje w miarę swoich możliwości 
d) okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły i rówieśnikom wykazując się 

właściwą postawą, stosuje zwroty grzecznościowe oraz szanuje godność własną         
i innych 

e) wykazuje się właściwą postawą w szkole i poza nią 
f) jest wolny od nałogów i uzależnień 
g) dba o ład, porządek i estetykę szkoły, szanuje mienie szkolne i prywatne 
h) uczestniczy w żuciu klasy i szkoły 
i) strój ucznia nie jest wyzywający podczas wszystkich zajęć organizowanych na 

terenie szkoły 
j) zawsze zmienia obuwie  
k) nie otrzymał żadnej uwagi pisemnej    

 
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania: 

a) nigdy nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia, dopuszczalna liczba 
nieusprawiedliwionych spóźnień 7     w ciągu roku szkolnego 
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b) stara się jak najlepiej przygotować do zajęć lekcyjnych, chociaż zdarzają się 
drobne uchybienia 

c) powierzone zadania wykonuje starannie, nie zawsze dokładnie 
d) jest kulturalny, stosuje zwroty grzecznościowe w odniesieniu do pracowników 

szkoły oraz rówieśników , nie używa wulgaryzmów  
e) nie niszczy mienia szkolnego 
f) jest wolny od nałogów i uzależnień 
g) uczestniczy w życiu klasy szkoły 
h) systematycznie zmienia obuwie 
i) może otrzymać upomnienie wychowawcy na forum klasy 
 

     4)   Ocenę poprawną otrzymuje uczeń który:   
a) opuścił do 7 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia 
b) jest często nieprzygotowany do zajęć 
c) otrzymuje uwagi pisemne dotyczące niewłaściwego zachowania w szkole i poza 

nią (nie więcej niż 6 uwag) 
d) nie zawsze właściwie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły                    

i rówieśników 
e) często nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków 
f) otrzymał naganę wychowawcy klasy 
g) nie systematycznie zmienia obuwie 
h) Zaradcze środki stosowane w stosunku do ucznia przynoszą jednak oczekiwane 

rezultaty w jego zachowaniu. 
 

    5)    Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń który: 
a) opuścił do 28 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia 
b) otrzymuje powtarzające się uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania w szkole 
c) często zachowuje się niewłaściwie do pracowników szkoły i rówieśników 
d) nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków 
e) nie respektuje zarządzeń dyrektora szkoły 
f) Zastosowane środki wychowawcze czasem przynoszą oczekiwane rezultaty 

 
    6)    Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w sposób rażący łamie zarówno przepisy jak i    

obyczaje regulujące życie szkoły: 
a) opuścił więcej niż 28 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia 
b) pali papierosy, pije alkohol, używa substancji psychoaktywnych  
c) zachowanie jego budzi strach w społeczności szkolnej 
d) przemoc, kradzież, oszustwo i inne czyny karane prawem nie są mu obce 
e) narusza bezpieczeństwo uczniów i szkoły 
f) lekceważąco i arogancko zachowuje się wobec pracowników szkoły lub 

rówieśników 
g) Jego zachowanie bywa szkodliwe dla otoczenia, a zastosowane środki przez 

szkołę, dom rodzinny i samego ucznia nie odnoszą skutku. 
 

10 b). Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
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§ 23 
 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,  a śródroczną         
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 
 

§ 24 
 
1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych na II i III etapie kształcenia stosują          

w ocenianiu bieżącym i śródrocznym następujące stopnie: 
 

1) celujący   6  
2) bardzo dobry  5 
3) dobry    4 
4) dostateczny  3 
5) dopuszczający 2 
6) niedostateczny  1 

 
2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+”,  „-” zgodnie z zasadami 

przyjętymi w PSO. 
  

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

ocenianie bieżące-dokumentowane w zeszytach uczniowskich, kartach pracy, 
sprawdzianach, innych pracach pisemnych. 

 
4. Poczynania edukacyjne uczniów klas I-III ocenia się na bieżąco według następujących 

zasad: 
 

a) za bardzo dobre i dobre efekty pracy oraz właściwe zaangażowanie uczeń klasy 
pierwszej jest oceniany według skali: 6,5,4,3, 

b) jeżeli uczeń uzyskał wyniki nie w pełni satysfakcjonujące(uniemożliwiające 
wystawienie oceny określonej w podpunkcie a), to nauczyciel nie ustala wówczas 
oceny cyfrowej,  

c) w przypadku braku możliwości ustalenia oceny zgodnie ze skalą określoną w 
podpunkcie a, nauczyciel jest zobowiązany do opisania zaobserwowanych 
niedociągnięć i wskazania drogi postępowania, która umożliwi poprawę 
aktualnego stanu, 

d) skala ocen w klasie II zostaje rozszerzona o ocenę: 2, a w klasie III o ocenę: 1, 
e) osiągnięcia uczniów klasy II oceniane poniżej stopnia 2 są opisywane zgodnie           

z podpunktem c, 
f) w ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków + i – (plus i minus), 
g) nauczyciele mogą stosować dodatkowo inne formy ocen bieżących: pochwały, 

gratulacje, komentarze itp., 
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h) bieżące wyniki pracy ucznia nauczyciel wpisuje do Karty osiągnięć i postępów 
ucznia zamieszczonej w dzienniku zajęć w postaci stopni oraz znaku – (minus)       
w przypadku nie wystawienia uczniowi oceny w stopniu, o którym mowa                 
w podpunkcie c,  

 
5. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV 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. W klasach I – III szkoły podstawowej:  

            1)  Śródroczne  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami                                                                                                
                opisowymi zawierającymi informacje dotyczące : 
            
             a)  Postępów ucznia, efektów jego pracy, 
             b)  Napotykanych przez niego trudności w stosunku do możliwości i             
                  wymagań edukacyjnych, 
             c)  Potrzeb rozwojowych ucznia, 
             d)  Nauczycielskich propozycji konkretnych działań pomocniczych w  

                   pokonywaniu trudności przez ucznia. 
            2)  Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi  
                 osiągnięć ucznia, mającymi na celu określenie aktualnego i rzeczywistego    
                 stanu wiedzy i umiejętności. Ocena opisowa uwzględnia następujące  
                 sfery rozwoju dziecka: 

a) Rozwój poznawczy 
- mówienie 
- słuchanie 
- czytanie 
- pisanie 
- umiejętności matematyczne 
- umiejętności przyrodniczo- geograficzne 

b) Rozwój artystyczny 
c) Rozwój fizyczny 
d) Rozwój społeczno- emocjonalny. 
 

                 Ocena opisowa uwzględnia także następujące elementy: 
a) wkład pracy dziecka, jego zaangażowanie w wykonywanie zadania 
b) sposób wykonania tzn. estetykę 
c) dokładność wykonania polecenia- zgodnie ze wskazówkami 

nauczyciela 
d) aktywność dziecka 
e) inwencję, oryginalność wykonania zadania i samodzielność myślenia.       
                                                                                                                                                                                                                    

7. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 
ocenami opisowymi. 
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8. Oceny bieżące dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim są ocenami w skali od 1 

do 6, a kryteria ich wystawiania dostosowywane są do indywidualnych możliwości 
edukacyjnych ucznia. 

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

zachowania. 
 

§ 25 

 

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

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 
2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 
3) Dbałość o honor i tradycje szkoły. 
4) Dbałość o piękno mowy ojczyste. 
5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 
6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 
7) Okazywanie szacunku innym osobom. 
 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 
podstawowej, ustala się według następującej skali: 

  
1) Wzorowe. 
2) Bardzo dobre. 
3) Dobre. 
4) Poprawne. 
5) Nieodpowiednie. 
6) Naganne. 

z zastrzeżeniem ust. 4. 
 

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 
zachowania są ocenami opisowymi, ustalanymi zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
1) Stosunek do obowiązków szkolnych: 

- przygotowanie do lekcji, systematyczność, 
- tempo i jakość pracy, 
- aktywność na lekcjach, 
- stopień zaangażowania na rzecz klasy, 
- punktualność i systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia, 
- wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych 

trudności, 
- rozwijanie zainteresowań i zdolności, 

2) Zachowanie w grupie: 
 

- nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi w grupie, 
- reagowanie na polecenia nauczyciela, 
- umiejętność współpracy w grupie, 
- przestrzeganie szkolnych zasad i norm zachowania, 
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3) Kultura osobista: 
 

- kulturalny sposób bycia i wyrażania się podczas zajęć szkolnych, w 
kontaktach z dorosłymi i w miejscach publicznych, 

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole, na drodze i na 
wycieczkach, 

- poszanowanie mienia szkolnego, osobistego i społecznego, 
- odnoszenie się z szacunkiem do rówieśników (pomoc koleżeńska, 

rozwiązywanie konfliktów). 
                                                                 

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

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

  
§ 26 

 

 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. 
 

§ 27 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

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

ust. 8. 
 
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) 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 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i § 29. 
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2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna (semestralna) 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 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 roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 
dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

 
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej              
i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych; 

 
2) w przypadku rocznej 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 (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

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

same zajęcia edukacyjne; 
 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

 
b) wychowawca klasy, 

 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne           

w danej klasie, 
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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 (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 
oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona           
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 31 ust. 1. 

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

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 
c) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

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 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. 

 
 

§ 30 

 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 
z zastrzeżeniem ust. 9. 
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2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe 
od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 31 ust. 9. 

 
 
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 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, może otrzymać także nagrodę rzeczową. 

 
 
4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje 

się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w 
porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej           

i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, otrzymują     
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  

 
6. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 
końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 
7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 31 ust. 9. 
  
8. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza 
lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 
specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

 

 

                                                                       § 31 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
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, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz 
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 

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

letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - 
w ostatnim tygodniu ferii zimowych. 

 



 23 

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) 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 i gimnazjum, rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 
programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 
obowiązkowych zajęć 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, gimnazjum: 
 

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 w szkole danego 
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typu, z uwzględnieniem § 30 ust. 7, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 
niedostatecznej,  

 
2) w przypadku szkoły podstawowej przystąpił do sprawdzianu organizowanego przez 

OKE, 
 

3) w przypadku gimnazjum przystąpił do egzaminu gimnazjalnego organizowanego 
przez OKE. 

  
2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, 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. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej 
rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z 
rodzicami (prawnymi opiekunami).  

 
 

 
Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

 
§ 33 

 
Na podstawie niniejszego opracowania nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują 
przedmiotowe systemy oceniania. 
 
 
      § 34 

 
Rada Pedagogiczna zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do niniejszego dokumentu. 
 
 
 
      § 35 

 
 

Tracą moc przepisy wewnątrzszkolnego systemu oceniania z dnia 12.02.2004. 
 
 

§ 36 

 
 

Wewnątrzszkolny system oceniania w chodzi w życie z dniem 27.02.2007 r. po zapoznaniu 
uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych). 
 

 


