
 

 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 
Szkoły Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi 

 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 

w Białymstoku 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 2017r. 

poz. 1534) 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 
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§1. Cele oceniania. 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

postępach    w tym zakresie, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

4) dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach ich dzieci, 

5) wdrażanie uczniów do efektywnej samooceny, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 
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7) objęcie spójnym systemem oceniania wszystkich przedmiotów, 

8) ewaluację procesu nauczania. 

 

 

§2. Zakres oceniania wewnątrzszkolnego. 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów                

i rodziców, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) bieżące ocenianie i klasyfikowanie według zasad przyjętych w naszej szkole, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych semestralnych i rocznych oraz warunki i tryb ich 

poprawiania, 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach w szkole. 

 

§3. Informowanie rodziców (opiekunów) i uczniów o wewnątrzszkolnym systemie oceniania.  

 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców  

o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych             

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego zapoznają uczniów z przedmiotowym 

systemem oceniania, zostaje to odnotowane w dzienniku lekcyjnym. 
3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów oraz ich rodziców                

z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, uwzględniając również warunki, sposób i kryteria 

oceniania zachowania oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz skutki ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§4. Uczeń z trudnościami. 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

2. Szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków, gdy utrudniają one 

lub uniemożliwiają kontynuowanie nauki. 

3. Szczegółowe wskazówki dotyczące kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

znajdują się w aneksie do wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

 

 

§5. Uczeń zdolny. 

 

1. Nauczyciel może podwyższyć próg wymagań oraz zindywidualizować ćwiczenia lekcyjne           

i prace domowe. 

 

§6. Ocenianie z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki. 

 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy                      

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

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
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 §7. Zasady zwalniania uczniów z lekcji wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i nauki       

drugiego języka obcego. 

 

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

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

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

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

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

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

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

z  niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek 

rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno -

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego 

języka obcego nowożytnego.  

5. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia 

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego 

nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§8. Ocenianie ucznia przebywającego czasowo w sanatorium lub szkole przyszpitalnej. 

 

1. Oceny uzyskane przez ucznia w sanatorium lub szkole przyszpitalnej wpisywane są do 

dziennika, ale nie stanowią one jedynej podstawy do wystawienia oceny semestralnej lub 

rocznej. 

2. Nauczyciel ma prawo sprawdzić i ocenić jeszcze raz poziom wiedzy i umiejętności ucznia, które 

były ocenione poza szkołą. 

 

§9. Klasyfikacja semestralna i roczna. 

 

1. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

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

edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. 

3. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne; ocena klasyfikacyjna roczna (semestralna)                 

z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej      

i na ukończenie szkoły. 

4. W oddziałach integracyjnych ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne. 

5. Przed końcem semestru i końcem roku szkolnego, na miesiąc przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej wychowawcy są zobowiązani poinformować w formie 

pisemnej rodziców ucznia o przewidywanej ocenie niedostatecznej. 

6. Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej semestralnej i rocznej 

wychowawcy informują rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych. 
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7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

 

§10. Skala ocen klasyfikacyjnych. 

 

1. Oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne w klasach IV-VIII 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 

 

2. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

3. Uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowuje się indywidualnie dostosowane 

kryteria oceniania w zależności od zindywidualizowanych, dostosowanych do jego potrzeb 

psychofizycznych wymagań edukacyjnych. 

4. Oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną             

w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

5. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową (ocena semestralna zawarta w karcie oceny 

opisowej). 

 

§11. Opis skali ocen. 

 

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

1) w pełni posiadł wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania, będące 

efektem  również samodzielnej pracy, wynikające z indywidualnych zainteresowań i 

2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu nauczania, proponuje rozwiązania 

nietypowe lub 

3) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i 

innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim bądź krajowym, lokalnym, 

szkolnym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

 

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania oraz 

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych źródeł 

informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin oraz stosować ją w nowych 

sytuacjach. 

 

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował treści 

złożone, trudniejsze od zaliczanych do wymagań podstawowych oraz 

2) poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, pośrednio użyteczne 

w życiu pozaszkolnym. 

 

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował treści najważniejsze w nauczaniu i uczeniu danego przedmiotu, często powtarzające 

się w procesie nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach 

programowych oraz 
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2) posiada proste, uniwersalne umiejętności pozwalające rozwiązywać typowe problemy o średnim 

stopniu trudności. 

 

5.Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1) ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawach programowych, ale braki te nie 

umożliwiają dalszego kształcenia oraz 

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania i problemy o niewielkim stopniu trudności, często 

powtarzające się w procesie nauczania. 

 

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach programowych, 

najważniejszych w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu oraz 

2) nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, łatwych nawet dla ucznia 

słabego. 

 

§12. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) 

ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

1. Jeżeli uczeń nie zgadza się z przewidywaną roczną (semestralną) oceną klasyfikacyjną                      

z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych nauczyciel organizuje mu dodatkowy 

sprawdzian. Sprawdzian ten jest przeprowadzany w obecności drugiego nauczyciela tego samego 

lub pokrewnego przedmiotu i sporządza się protokół z tego sprawdzianu. Sprawdzian obejmuje 

materiał przewidziany na dany rok (semestr) szkolny i odbywa się najpóźniej na 3 dni przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej w terminie ustalonym przez nauczyciela. Pisemne 

potwierdzenie o zapoznaniu się z ustalonym terminem sprawdzianu podpisane przez  ucznia 

przechowuje nauczyciel. 

2. Systematycznie w ciągu semestru uczeń jest informowany o przewidywanej semestralnej / 

rocznej ocenie zachowania wynikającej ze stanu uzyskanych punktów. Jeżeli uczeń nie zgadza się                

z przewidywaną oceną, musi modyfikować swoje zachowanie tak, aby spełniać kryteria na wyższą 

ocenę określone w WSO. Rolą nauczyciela jest stałe monitorowanie oraz motywowanie ucznia do 

czynienia postępów w zachowaniu. 

 

§13. Oceny bieżące, informowanie o ocenach, skala ocen. 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak jego rodziców. 

2. Uczeń na bieżąco otrzymuje informację o swoich postępach w nauce. 

3. Rodzice ucznia informacje o jego postępach otrzymują: 

1)   na spotkaniach klasowych, 

2)   w czasie spotkań indywidualnych, 

3)   telefonicznie, 

4) w postaci informacji pisemnej sygnalizowanej przez wychowawcę, nauczycieli 

przedmiotów. 

4. Zasady oceniania bieżącego w klasach I-III zawarte są w przedmiotowym systemie oceniania. 

5. Skala ocen bieżących: 

 

1)   stopień celujący            -  6      96% - 100 % 

2)   stopień bardzo dobry     - 5      86% - 95 % 

3)   stopień dobry                 - 4      70% - 85 % 

4)   stopień dostateczny        - 3      50% - 69 % 

5) stopień dopuszczający    - 2      30% - 49 % 

6) stopień niedostateczny    - 1      0% - 29 % 
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6. Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel ustalający ocenę powinien ją ustnie uzasadnić                     

w odniesieniu do kryteriów zawartych w PSO. 

7. Ocenianie powinno odbywać się systematycznie. 

8. Ocena powinna być obiektywna i bezstronna. 

9. Przy ocenianiu ucznia nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowanego materiału, 

umiejętności, możliwości ucznia, a także ilość wniesionej pracy. 

10. Oceny bieżące dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym są ocenami opisowymi. 

11. Termin pracy kontrolnej/sprawdzianu oraz zakres materiału są zapowiadane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

12.  W ciągu jednego dnia lekcyjnego może być przeprowadzona 1 praca kontrolna/sprawdzian,        

a w ciągu tygodnia 3 prace kontrolne/sprawdziany. 

13.  Nauczyciel informuje uczniów o ocenach z pracy kontrolnej /sprawdzianu w ciągu tygodnia. 

Sprawdzone i ocenione prace kontrolne/sprawdziany uczeń i jego rodzice  otrzymują do wglądu 

w szkole w terminie uzgodnionym z rodzicem/opiekunem. Prace kontrolne/sprawdziany 

przechowywane są przez rok. 

14.  Uczeń na własną prośbę może poprawić ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z pracy 

kontrolnej/sprawdzianu w terminie 2 tygodni od poinformowania go o ocenie. W wyjątkowych 

sytuacjach termin poprawy uzgadniany jest przez nauczyciela, w porozumieniu z uczniem. Praca 

taka może być pisana tylko raz i zachowuje pierwotny zakres materiału oraz skalę ocen. 

Obydwie oceny, z pracy kontrolnej/sprawdzianu oraz poprawy, są wstawiane do dziennika. Przy 

wystawianiu oceny klasyfikacyjnej semestralnej (rocznej) brana jest pod uwagę ocena                 

z poprawy. Dodatkowo, z każdego przedmiotu raz w semestrze uczeń ma możliwość poprawy 

jednej wybranej przez siebie oceny w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

15.  Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać pracy kontrolnej/sprawdzianu z klasą, 

wówczas czyni to w odrębnym terminie ustalonym z nauczycielem, nie później jednak niż          

2 tygodnie po sprawdzianie pisanym przez klasę. Jeżeli uczeń nie napisze sprawdzianu               

w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.  Uczeń nie ma możliwości jej 

poprawienia. W wyjątkowych przypadkach – np. długi pobyt w szpitalu – termin ten może ulec 

wydłużeniu do 1 miesiąca – po wcześniejszym uzgodnieniu nauczyciela z uczniem. 

16.  Prace pisemne obejmujące materiał bieżący ( kartkówki ) nie muszą być zapowiadane. Uczeń 

nie ma możliwości ich poprawiania. 

17.  Nauczyciel innego przedmiotu niż język polski poprawia błędy stylistyczne, językowe                

i ortograficzne ucznia, ale ich nie ocenia. 

18.  Nauczyciel powinien stworzyć dodatkowe możliwości uzyskiwania przez ucznia pozytywnych 

ocen, poprzez zachęcanie go do wykonywania prac projektowych np.: albumów, plakatów, 

modeli przestrzennych, prezentacji multimedialnych. 

19.  Do systematycznego przygotowywania się do zajęć oraz właściwej pracy podczas lekcji uczeń 

może być motywowany np. plusami i minusami. Formy szczegółowe i ich przełożenie na oceny 

uzgadnia z klasą każdy nauczyciel indywidualnie. 

20.  Zaleca się niezadawanie pracy domowej uczniom na ferie świąteczne bądź zimowe. 

 

 

§14. Przedmiotowy system oceniania. 

 

1. Przedmiotowe systemy oceniania opracowane przez zespoły nauczycieli prowadzących 

poszczególne zajęcia edukacyjne, powinny być zgodne z wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania i uaktualniane przed rozpoczęciem każdego kolejnego roku szkolnego. 
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§15. Ocena zachowania. 

 

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu obowiązków szkolnych, jego kulturze 

osobistej, postawie wobec kolegów, innych osób, uznanych wartości. 

 

 

§16. Zasady ustalania oceny zachowania ucznia.                                                                   

 

1. W klasach I- III ocena zachowania jest oceną opisową. 

2. W klasach IV-VIII aby wyeliminować subiektywizm i niekonsekwencję w wystawianiu ocen             

z zachowania przyjęto punktowy system oceny zachowania uczniów. Jego istota polega na tym, że 

każdy uczeń otrzymuje na wstępie określoną liczbę punktów, którą może odpowiednio powiększyć 

lub zmniejszyć w każdym semestrze w oparciu o jasno określone zasady uzyskiwania punktów 

zarówno dodatnich jak i ujemnych. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w oparciu              

o uzyskaną w danym semestrze przez ucznia liczbę punktów, które zostały przyznane przez:  

1) wychowawcę i nauczycieli uczących,  

2) pracowników szkoły, 

3) ucznia przy samoocenie, 

4) klasę przy ocenie semestralnej / rocznej. 

3. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym bądź 

znacznym ocena zachowania jest oceną opisową. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o 

warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, skutkach ustalenia uczniowi nagannej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Wychowawca jest zobowiązany poinformować na piśmie rodziców o przewidywanej ocenie 

zachowania semestralnej i rocznej na tydzień przed radą klasyfikacyjną, natomiast o przewidywanej 

ocenie zachowania nieodpowiedniej i nagannej na miesiąc przed radą klasyfikacyjną. 

7. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

8.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, wychowawca powinien uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej. 

9. Uczniowi, który realizuje obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą nie ustala się oceny                     

z zachowania. 

 

 

§17. Kryteria oceny zachowania ucznia.                                                                                   

 

Punktowy system oceny zachowania uczniów uwzględnia różnorodne formy zachowania           

w zakresie trzech obszarów: 

1) obowiązek szkolny (wywiązywanie się z obowiązków ucznia, dbałość o honor i tradycje 

szkoły), 

2)  kultura osobista (dbałość o piękno mowy ojczystej, godne i kulturalne zachowanie się          

w szkole i poza nią), 

3)  postawa społeczna (dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, okazywanie 

szacunku innym osobom,  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej).  
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§18. Skala ocen zachowania. 

  
1. Ustala się skalę ocen zachowania: 

1) wzorowe            - wz 

2) bardzo dobre     - bdb 

3) dobre                 - db 

4) poprawne           - pop 

5) nieodpowiednie- ndp 

6) naganne             - ng 

 

       Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 200 punktów, który jest równowartością 

oceny dobrej. W ciągu semestru może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub 

niższej ocenie zachowania. Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się w Miesięcznym 

Arkuszu Zachowania uczniów danej klasy oraz w dzienniku elektronicznym. Punktacja wygląda 

następująco: 

 

 

zachowanie WZOROWE: powyżej 350 pkt.  

zachowanie BARDZO DOBRE: 350-281 pkt.  

zachowanie DOBRE: 280-200 pkt.  

zachowanie POPRAWNE: 199-100 pkt.  

zachowanie NIEODPOWIEDNIE: 99-0 pkt. 

zachowanie NAGANNE: poniżej 0 pkt.  

 

Uwaga!  

a) Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) więcej niż 30 

pkt. ujemnych, 

b) Uczeń posiadający więcej niż 50 pkt. ujemnych nie może mieć zachowania bardzo dobrego,  

c) Uczeń posiadający więcej niż 100 pkt. ujemnych nie może mieć oceny dobrej.  

 

Punktacja: 

Obowiązek szkolny 

L

p. 

Kryterium Szczegółowe formy punkty osoba 

upoważniona 

1. Systematyczność 

w uczęszczaniu 

na zajęcia 

brak nieobecności/wszystkie nieobecności 

usprawiedliwione 

 

brak usprawiedliwienia 

5 pkt. (raz na 

semestr) 

 

-5 pkt. za każdą 

godzinę 

wychowawca 

 

 

wychowawca 

2.  Punktualność  do trzech spóźnień w semestrze 

 

za każde kolejne spóźnienie(spóźnienie to 

przyjście na lekcję do 15 min. po jej 

rozpoczęciu) 

5 pkt. (raz na 

semestr) 

-1 pkt  

wychowawca 

 

wychowawca 

3. Systematyczność 

w nauce  

i organizacja 

swojego procesu 

kształcenia z 

uwzględnieniem 

indywidualnych 

możliwości 

Uzyskanie na I semestr:  

 

oceny wzorowej 

 

oceny bardzo dobrej 

 

oceny dobrej 

 

 

 

30 pkt. 

 

20 pkt. 

 

10 pkt. 

 

wychowawca 
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ucznia Właściwe zachowanie podczas lekcji 

(przy braku pkt. ujemnych w danym 

miesiącu) 

 

 

Przeszkadzanie podczas lekcji (za każde 

niewłaściwe zachowanie) 

25 pkt. na 

semestr 

 (po 5 pkt. 

przyznawane co 

miesiąc) 

 -5 pkt 

każdorazowo 

wychowawca 

 

 

 

 

nauczyciele 

4. Reprezentowanie 

klasy  

w konkursach 

/zawodach 

szkolnych 

udział 

 

 

miejsca I-III 

wyróżnienia 

5 pkt. 

każdorazowo 

 

10 

5 

nauczyciel 

 

 

nauczyciel 

5. Reprezentowanie 

szkoły  

w konkursach 

/zawodach 

pozaszkolnych 

udział  

 

laureat szczebla miejskiego / rejonowego 

(wszystkie miejsca nagradzane, 

wyróżnienia, itp.) 

  

laureat szczebla wojewódzkiego  

(wszystkie miejsca nagradzane, 

wyróżnienia, itp.) 

 

laureat szczebla ogólnopolskiego 

(wszystkie m-ca nagradzane, 

wyróżnienia) 

laureat szczebla międzynarodowego 

(wszystkie miejsca nagradzane, 

wyróżnienia, itp.) 

10 pkt. 

każdorazowo 

20 pkt. 

każdorazowo 

 

 

50 pkt. 

każdorazowo 

 

 

70 pkt. 

każdorazowo 

 

90 pkt. 

każdorazowo 

nauczyciel 

 

nauczyciel 

 

 

 

 

nauczyciel 

 

 

 

nauczyciel 

 

 

nauczyciel 

 

6.  Przestrzeganie 

przepisów 

 i regulaminów 

obowiązujących 

w szkole 

Przestrzeganie regulaminu stroju 

uczniowskiego (przy braku pkt. 

ujemnych) 

 

Łamanie regulaminu (niewłaściwy strój, 

uczesanie, malowanie się, brak obuwia na 

zmianę, rozwiązane obuwie, itd) 

 

Strój galowy 

 

Brak stroju galowego 

 

 

Łamanie regulaminów  

klasopracowni/biblioteki/stołówki  

 

Zaśmiecanie otoczenia 

 

Przestrzeganie regulaminu używania 

telefonów (brak pkt. ujemnych) 

 

Łamanie regulaminu używania telefonów 

komórkowych 

 

Właściwe zachowanie podczas przerw – 

5 pkt.(za 

semestr) 

 

 

-3 pkt. 

każdorazowo 

 

 

3 pkt. 

każdorazowo 

-3 pkt. 

każdorazowo 

 

-3 pkt. 

każdorazowo 

 

-10 

każdorazowo 

 

5 pkt.(za 

semestr) 

 

-5 pkt. 

każdorazowo 

 

wychowawca 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

wychowawca 

 

wychowawca 

nauczyciele 

 

nauczyciele 

 

 

nauczyciele 

 

 

wychowawca 

 

 

nauczyciele 

i pracownicy 

 



 9 

brak punktów ujemnych w ciągu semestru 

 

Niewłaściwe zachowanie podczas przerw 

(bieganie, przebywanie na niewłaściwym 

korytarzu, niestosowanie się do kolejności 

przy sklepiku itp.)  

 

Niewłaściwe zachowanie interpersonalne 

(np. ostentacyjne okazywanie uczuć) 

 

 

Opuszczanie klasy / budynku szkoły bez 

zezwolenia 

 

15 (za semestr) 

 

-5 pkt. 

każdorazowo 

 

 

 

-5 pkt. 

każdorazowo 

 

 

Od -10  do  -20 

pkt. 

każdorazowo 

wychowawca 

 

nauczyciele 

i pracownicy 

 

 

 

nauczyciele 

i pracownicy 

 

 

nauczyciele 

i pracownicy 

7.  Dbanie o książki, 

sprzęt i pomoce 

szkolne. 

Niszczenie mienia szkolnego i rzeczy 

kolegów 

-10 lub -20 pkt. 

każdorazowo w 

zależności od 

stopnia 

szkodliwości 

społecznej 

nauczyciele 

i pracownicy 

Kultura osobista 

8.  Wysoka kultura 

osobista w szkole 

i poza nią 

Dbanie o kulturę słowa, piękno mowy 

ojczystej, okazywanie szacunku innym, 

tolerancja, (przy braku pkt. ujemnych w 

ciągu miesiąca) 

 

Lekceważące odnoszenie się do poleceń 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły 

Aroganckie zachowania w stosunku do 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły 

 

 

Agresja słowna (wyzwiska, wulgaryzmy, 

itd.) i emocjonalna (miny, gesty) 

 

Agresja fizyczna (bójki, pobicia) 

 

 

Długofalowa/powtarzająca się przemoc 

 

 

Wyłudzanie pieniędzy 

 

 

Kradzież 

 

 

Cyberprzemoc  (sms, e-mail, 

publikowanie w internecie) 

 

 

 

4 pkt. w m-cu 

(razem: 20 pkt. 

na semestr)  

 

 

- 10 pkt. 

każdorazowo 

-50 pkt. 

każdorazowo 

 

 

-10 pkt. 

każdorazowo 

 

-20 pkt. 

każdorazowo 

 

-50 pkt. 

każdorazowo 

 

-50 pkt. 

każdorazowo 

 

-50 pkt. 

każdorazowo 

 

-20 lub -50 pkt. 

każdorazowo w 

zależności od 

szkodliwości 

społecznej  

wychowawca 

 

 

 

 

nauczyciele 

i pracownicy 

nauczyciele 

i pracownicy 

w porozumieniu 

z wychowawcą 

nauczyciele 

i pracownicy 

 

wychowawca 

pedagog 

 

wychowawca 

pedagog 

 

wychowawca 

pedagog 

 

wychowawca 

 

 

pedagog 

wychowawca 

pedagog 
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Stosowanie używek 

 

-100 pkt. 

każdorazowo 

 

wychowawca 

pedagog 

Postawa społeczna 

9. Wywiązywanie 

się  

z powierzonych 

zadań 

Aktywne pełnienie dyżurów 

 

 

Niewykonanie powierzonego zadania 

5 pkt. 

każdorazowo 

 

-5 pkt. 

każdorazowo 

wychowawca 

 

 

nauczyciele 

10. Praca na rzecz 

szkoły 

a) Pomoc w organizacji imprez szkolnych 

 

b) Czynny udział w programie imprezy 

(występy, poczet sztandarowy) 

c)  

d) Organizowanie akcji wolontariatu / 

poczet sztandarowy w dni wolne od zajęć 

lekcyjnych  

e) Aktywny i systematyczny udział w 

zajęciach pozalekcyjnych (również 

SKW) 

 

f) Praca w samorządzie szkolnym 

 

 

Czynny udział w akcjach charytatywnych 
 

Udział w zbiórce surowców wtórnych 

(makulatury, nakrętek, baterii, 

elektrośmieci) 

5 pkt. 

każdorazowo 

5 pkt. 

każdorazowo 

 

10 pkt. 

(każdorazowo) 

 

10 pkt. (za 

każde/raz na 

semestr) 

 

10 pkt. (raz na 

semestr) 

 

5 pkt. 

każdorazowo 

10 pkt. za każdy 

surowiec (raz na 

semestr) 

organizator 

 

organizator 

 

 

opiekun 

 

 

nauczyciel 

 

 

 

opiekun 

samorządu 

 

wychowawca 

 

wychowawca 

 

 

11. Praca na rzecz 

klasy 

g) Pomoc w organizacji imprez klasowych 

 

 

Dekoracja (gazetki), sprzątanie, itp. 

 

h)  

i) Praca w samorządzie klasowym 

 

5 pkt. 

każdorazowo 

 

5 pkt. 

każdorazowo 

 

10 pkt. (raz na 

semestr) 

wychowawca 

 

 

wychowawca 

nauczyciel 

 

wychowawca 

 

12.  Życzliwość, 

uczciwość i 

prawdomówność 

w postępowaniu 

Udostępnianie lekcji/materiałów osobom 

nieobecnym/ nieprzygotowanym/pomoc 

osobom niepełnosprawnym 

 

Terminowe przekazywanie informacji 

rodzicom (podpis potwierdzający 

otrzymanie) 

 

 

Utrudnianie kontaktu rodzica ze szkołą 

(nieprzekazywanie informacji, brak 

zeszytu do informacji, brak podpisu 

rodzica pod informacją) 

 

Próba oszustwa (podrabianie podpisu, 

ściąganie, itd.) 

2 pkt. 

każdorazowo 

 

 

10 pkt. (raz na 

semestr przy 

braku pkt. 

ujemnych) 

 

-5 pkt 

każdorazowo 

 

 

 

-10 pkt. 

każdorazowo 

wychowawca 

 

 

 

wychowawca 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

nauczyciele 
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13. Inne nieujęte 

pozytywne 

formy 

aktywności 

 max. 5 pkt. na 

miesiąc 

wychowawca 

14. Inne 

nieprzewidziane 

skandaliczne 

zachowania 

ucznia 

j)  O wysokości punktów ujemnych 

każdorazowo decyduje 

wychowawca w porozumieniu z 

dyrektorem lub pedagogiem. 

Samoocena ucznia i ocena klasy 

15. Samoocena  max. 4 pkt. na 

koniec semestru 

Wychowawca 

po analizie kart 

samooceny 

16. Ocena klasy  max. 4 pkt. na 

koniec semestru 

Wychowawca 

po dokonaniu 

oceny przez 

klasę 

 

Ustalenia końcowe 

 

1) Każdy nauczyciel i pracownik szkoły ma obowiązek na bieżąco informować wychowawcę klasy 

o podlegających ocenie formach zachowania uczniów, wpisując punkty dodatnie i ujemne           

w Miesięcznym Arkuszu Zachowania.  

2) Wychowawca udostępnia nauczycielom i pracownikom Miesięczny Arkusz Zachowania 

uczniów danej klasy pierwszego dnia każdego miesiąca. Arkusze z poprzednich miesięcy 

przechowuje w teczce zawierającej dokumentację klasy. 

3) Wychowawca do 5 dnia każdego miesiąca uaktualnia w dzienniku internetowym arkusz 

zachowania nanosząc zmiany punktowe za poprzedni miesiąc. Do 5 stycznia i 5 czerwca 

każdego roku szkolnego wychowawca powinien uwzględnić w arkuszu wszystkie punkty 

przyznawane raz w semestrze, aby przewidywana ocena roczna była odzwierciedlaniem realnej 

sumy punktów uzyskanej przez ucznia w danym semestrze. Dzięki temu rodzice  i uczniowie są 

na bieżąco informowani o stanie punktowym i przewidywanych ocenach zachowania. 

4) Jeżeli uczeń uważa, że punkty wpisane do arkusza są niezgodne z jego oceną sytuacji, powinien 

wyjaśnić tę sprawę, jak najszybciej zgłaszając problem wychowawcy. 

5) W przypadku uczniów klas czwartych wrzesień traktowany jest jako okres przejściowy między 

dwoma etapami edukacyjnymi, w związku z czym punkty ujemne mają charakter informacyjny, 

nie są wliczane do ogólnej sumy punktów.  

 

§19. Egzamin klasyfikacyjny. 

 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstawy do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w roku szkolnym. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny, jeżeli rada pedagogiczna wyrazi zgodę na przeprowadzenie tego egzaminu. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną, umotywowaną prośbę ucznia lub jego 

rodziców złożoną do dyrektora szkoły na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej, termin egzaminu uzgodniony zostaje z rodzicami oraz uczniem. 

5. Egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony z dowolnej liczby zajęć edukacyjnych. 
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6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki lub uczeń 

spełniający obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą.  

7. Uczeń, który w terminie do 31 sierpnia danego roku nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

nie jest promowany do klasy wyższej i powtarza klasę. 

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części ustnej i pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć 

formę zadań praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 

wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza 

komisja powołana przez dyrektora szkoły; w skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

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

ucznia. 

12.  Z egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych,       

z których był przeprowadzony egzamin, skład komisji, imię i nazwisko ucznia, termin egzaminu, 

dania egzaminacyjne oraz ocenę klasyfikacyjną, ustaloną przez komisję; do protokołu dołącza 

się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą 

informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 

 

§20. Promowanie uczniów. 

 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 

jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. W wyjątkowych 

przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III 

na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia, rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej, również w ciągu 

roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku 

szkolnym treści nauczania przewidzianych programem nauczania dwóch klas. 

3. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych           

w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia 

niedostatecznego. Uczeń, który nie spełnił powyższego warunku nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

4. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej i końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne 

lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

5. Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych można wydłużyć okres nauki na każdym 

etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych (ze wszystkich lub niektórych przedmiotów). Dla ucznia, któremu wydłuża się 

etap kształcenia, konieczne jest napisanie programu edukacyjnego na wydłużony rok szkolny, 

uwzględniając jego potrzeby i możliwości rozwojowe oraz różne rozwiązania organizacyjne.  

6. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje 

się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,                       

w porozumieniu z rodzicami. 
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§21. Egzamin poprawkowy. 

 

1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać 

egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

2. Przed radą plenarną rodzic składa pisemną prośbę (wniosek) o przeprowadzenie egzaminu 

poprawkowego do dyrektora szkoły.  

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

zakres materiału zgodny z oceną, o którą ubiega się uczeń musi być zatwierdzony przez 

przewodniczącego komisji. 

4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, 

techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę 

zadań praktycznych. 

5. Uczeń, który z przyczyn losowych 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. 

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

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

egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są 

realizowane w klasie programowo wyższej. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły; w skład komisji 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w 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. 

8. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania, wynik 

egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

9.  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz informacje o ustnych odpowiedziach 

ucznia, protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§22. Tryb odwoływania się od ustalonych ocen i forma sprawdzania zasadności odwołania. 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny, dyrektor 

szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną 

(semestralna) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych w terminie 5 dni od 

zgłoszenia zastrzeżeń. 

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. 

4. W skład komisji wchodzą: 

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

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

jako przewodniczący komisji, 
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b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

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

jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,  

d) pedagog,  

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  

f) przedstawiciel rady rodziców. 

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

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. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

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

a) skład komisji,  

b) termin sprawdzianu,  

c) zadania sprawdzające,  

d) 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. 

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz informacje o ustnych odpowiedziach ucznia, 

protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

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

szkoły. 

9. Przepisy tego rozdziału stosuje się także w przypadku rocznej (semestralnej) 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. 

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego lub 

poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w szkole. 

 

§23. Ukończenie szkoły.  

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną             

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo 

najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,                        

w porozumieniu z rodzicami. 

  
§24. Ewaluacja. 

 

1. Ewaluacji szkolnego systemu oceniania dokonuje się na koniec roku szkolnego (po II 

semestrze), po zasięgnięciu opinii rodziców, uczniów i nauczycieli. 


