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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

POLISH BRITISH ACADEMY OF  WARSAW 

 

 

Podstawa prawna:  

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.) 

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

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania Uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w Szkołach publicznych (Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania Uczniów 

i słuchaczy w Szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843 z późn. zm.) 

 

 

CELE I ZASADY OCENIANIA 

 

§ 1 

Cele oceniania 

 

1. Celem oceniania jest: 

a) poinformowanie Ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 

b) motywowanie Ucznia do dalszej pracy, 

c) pomoc Uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju, 

d) dostarczenie Rodzicom (prawnym Opiekunom) informacji o postępach, trudnościach 

i specjalnych uzdolnieniach Ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

§ 2 

 Zasady oceniania 

 

1. Informowanie Uczniów i Rodziców: 
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a) Na początku roku szkolnego nauczyciele przygotowują zestawy wymagań, które dotyczą 

poszczególnych aktywności edukacyjnych. Rodzice są powiadamiani o wymaganiach 

podczas pierwszego zebrania; 

b) O zasadach oceniania zachowania wychowawca informuje Uczniów na początku roku 

szkolnego, a Rodziców podczas pierwszego zebrania w danym roku szkolnym; 

c) Na początku roku szkolnego nauczyciele informują Uczniów w jaki sposób będą sprawdzać 

ich osiągnięcia. Rodzice są powiadamiani podczas pierwszego zebrania. 

2. Jawność oceniania 

a) Oceny są jawne zarówno dla Ucznia, jak i dla Rodziców; 

b) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymuje Uczeń do wglądu w trakcie zajęć; 

c) Na wniosek Rodziców, sprawdzone i ocenione prace pisemne kontrolne oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania Ucznia jest udostępniana Uczniowi lub jego Rodzicom; 

d) Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

3. Obniżenie wymagań. 

a) Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii z poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej specjalistycznej publicznej lub niepublicznej obniżyć wymagania 

edukacyjne w stosunku do Ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce; 

b) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się, może być wydana Uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu klasy trzeciej i nie później do ukończenia Szkoły podstawowej. 

4. Dyrektor ds. pedagogicznych 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. 

5. 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. 

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I – III 

 

ROZDZIAŁ I 

 

§ 1 

Rodzaje ocen 

 

1. Wstępna ocena rozwoju Ucznia i jego możliwości: 

a) dokonywana jest na początku roku szkolnego, 

b) dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno- 

emocjonalnego Ucznia oraz o poziomie rozwoju funkcji poznawczo-motorycznych, 

warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej, 

c) stanowi podstawę do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy zapewniającego każdemu 

Uczniowi maksymalny rozwój. 

2. Ocena bieżąca: 

a) odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych, 

b) polega na stałym informowaniu Ucznia o jego zachowaniu i postępach, 

c) to słowna, graficzna lub pisemna (w zeszycie, karcie pracy, sprawdzianie) ocena motywująca do 

aktywności i wysiłku, wyraźnie wskazująca osiągnięcia, 

3. Ocena z religii wystawiana jest za pomocą stopni od 1 do 6.  

4. Ocena opisowa przedstawiana jest  w raporcie, dwa razy w ciągu roku szkolnego: 

a) śródroczna ocena klasyfikacyjna  w połowie roku szkolnego (styczeń / luty) - polega na 

okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych Ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w 

szkolnym planie nauczania, i zachowania Ucznia, 

b) roczna ocena klasyfikacyjna (czerwiec)- wyrażona na piśmie na koniec roku szkolnego 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 

5. Na prośbę Rodziców nauczyciel uzasadnia ocenę. 

 

§ 2 

Ocena opisowa 
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1. Ocena opisowa omawia, a nie klasyfikuje poziom i poprawność wykonywanej pracy, znosi 

porównywanie i selekcję Ucznia, kształci postawę otwartą, twórczą samodzielną i odpowiedzialną. 

2. W odniesieniu do Rodzica ocena opisowa umożliwia dokładniejsze poznanie sposobu 

funkcjonowania dziecka w Szkole i w klasie, informuje o rozwoju i konkretnych umiejętnościach 

dziecka oraz o wymaganiach programowych. Wskazuje kierunek ewentualnej dodatkowej pracy z 

dzieckiem. 

3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany przynajmniej raz w ciągu każdego semestru poinformować 

Rodzica o postępach, osiągnięciach i wysiłku jego dziecka. 

 

§ 3 

Kryteria oceniania 

 

Stosuje się następujące oznaczenia literowe: 

A+ EXCELLENT, WSPANIALE 

A VERY GOOD, BARDZO DOBRZE 

B GOOD, DOBRZE 

C SATISFACTORY, PODEJMUJE PRÓBY 

D NEEDS IMPROVMENT, WYMAGA PRACY 

 

A+  otrzymuje Uczeń, który: 

 posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej 

klasie, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, 

 osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych. 

 

A  otrzymuje Uczeń, który: 

 w pełni  opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w 

danej klasie, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania 

zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 

B  otrzymuje Uczeń, który: 
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 opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, 

 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne. 

 

C   otrzymuje Uczeń, który: 

 ma trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, 

 rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 

czasem z pomocą nauczyciela. 

 

D  otrzymuje Uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, 

 rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, najczęściej z pomocą 

nauczyciela. 

 

§ 4 

Gromadzenie informacji o pracy i zachowaniu Uczniów 

 

1. Oceniane są indywidualne możliwości Ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych: 

a) umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się, 

b) systematyczność pracy Ucznia, 

c) aktywność, 

d) umiejętność prezentowania wiedzy, 

e) umiejętność współpracy w grupie. 

2. Sposoby gromadzenia informacji o uczniu: 

a) zapis w dzienniku lekcyjnym, 

b) informacje w raporcie, w arkuszu ocen. 

3. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności Uczniów: 

a) wypowiedzi ustne, 

b) prace pisemne w klasie, 

c) prace domowe, 

d) aktywność na lekcji, 

e) inne formy aktywności. 
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4. Przy notowaniu 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 przedmiotów. 

 

§ 5 

Kryteria oceny z zachowania 

 

1. Ocena zachowania jest oceną opisową, uwzględnia funkcjonowanie Ucznia w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego oraz ogólnie przyjętych norm 

etycznych. Określając zachowanie Ucznia nauczyciel bierze pod uwagę takie kategorie: 

a) przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w społeczeństwie, 

b) wywiązywanie się z obowiązków Ucznia, 

c) kultura osobista. 

 

2. Zachowanie bieżące Ucznia ustala się według następującej skali: 

EXCELLENT, WZOROWE 

VERY GOOD, BARDZO DOBRZE 

GOOD, DOBRE 

NEEDS IMPROVEMENT, WYMAGA PRACY 

 

ZACHOWANIE WZOROWE  

 Uczeń jest wzorem do naśladowania 

 wzorowo wypełnia swoje obowiązki dotyczące nauki 

 zawsze posiada potrzebne przybory szkolne  

 systematycznie przygotowuje się do lekcji  

 aktywnie uczestniczy w procesie zdobywania wiedzy  

 chętnie bierze udział w życiu klasy i Szkoły  

 prezentuje wysoka kulturę osobistą w Szkole i poza nią 

 używa ogólnie przyjętych form grzecznościowych  

 dba o estetyczny i schludny wygląd – nosi strój szkolny 

 wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników Szkoły  

 przeciwdziała negatywnym zachowaniom innych Uczniów  

 szanuje mienie własne i cudze  
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ZACHOWANIE BARDZO DOBRE  

 Uczeń sumiennie przygotowuje się do lekcji  

 zawsze posiada przybory szkolne  

 aktywnie uczestniczy w zajęciach 

 bierze udział w życiu klasy i Szkoły  

 używa ogólnie przyjętych form grzecznościowych  

 dba o estetyczny i schludny wygląd – nosi strój szkolny 

 wyróżnia się kulturalnym i uprzejmym zachowaniem w Szkole i poza nią  

 nie przejawia zachowań agresywnych  

 jest koleżeński, tolerancyjny, życzliwy, jest wrażliwy na negatywne zachowanie innych 

 szanuje mienie własne i cudze  

 

ZACHOWANIE DOBRE 

 zwykle posiada potrzebne przybory szkolne  

 na lekcjach zachowuje postawę bierną 

 nie przeszkadza innym  

 pracuje na miarę swoich możliwości  

 stara się brać udział w życiu klasy i Szkoły  

 zazwyczaj przestrzega norm ogólnie przyjętych  

 przeważnie zachowuje się kulturalnie i uprzejmie  

 zazwyczaj nosi strój szkolny 

 nie przejawia zachowań agresywnych  

 stara się okazywać pomoc i życzliwość koleżeńską  

 jest mało aktywny społecznie, nie wykazuje własnej inicjatywy, ale za namową nauczyciela włącza 

się w życie Szkoły  

 szanuje mienie własne i cudze  

 potrafi przeprosić za swoje negatywne zachowanie 

 

ZACHOWANIE WYMAGA PRACY 

 często nie posiada przyborów szkolnych  

 bardzo często jest nie przygotowany do lekcji  

 nie potrafi przeprosić za swoje negatywne zachowanie  

 nie włącza się w życie klasy  

 dezorganizuje życie klasy  
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 nie wywiązuje się z obowiązków narzuconych przez nauczyciela  

 w czasie lekcji przeszkadza innym, odzywa się głośno nie pytany na lekcji  

 bywa wulgarny  

 ma lekceważący stosunek do nauczycieli i innych pracowników Szkoły  

 niszczy mienie Szkoły  

 

3. Ocenie podlega zachowanie podczas przebywania w Szkole  oraz na wycieczkach szkolnych. W 

klasach I – III śródroczne i końcowe roczne oceny z zachowania są ocenami opisowymi. 

 

 

SYSTEM OCENIANIA W KLASACH IV – VI  

 

ROZDZIAŁ I 

§ 1 

Zasady oceniania 

 

1. Ocena osiągnięć naukowych Ucznia odbywa się na podstawie i zgodnie z wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 

3. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują Uczniów i Rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Uczniów. 

4. Oceny śródroczne i końcowe roczne wystawiane są na podstawie  ocen wystawionych z różnych 

form aktywności Ucznia: zaangażowanie (przygotowanie materiałów, przyborów do lekcji), 

dodatkowe prace będące przejawem własnej inwencji, aktywność na lekcji i udział w zajęciach 

pozalekcyjnych np. reprezentowanie Szkoły w konkursach, prace pisemne (prowadzenie zeszytu, 

odrabianie pracy domowej), odpowiedzi ustne, testy(sprawdziany, klasówki). 

5.  Obowiązkiem Ucznia jest przygotowanie do lekcji pod względem merytorycznym oraz przynoszenie 

niezbędnych przyborów szkolnych i pomocy naukowych.   

6. Istnieje możliwość poprawienia oceny z pracy klasowej, sprawdzianu. Nauczyciel wpisuje każdą 

poprawioną ocenę do dziennika.  

7. Uczeń nieobecny na lekcji uzupełnia wiadomości samodzielnie lub z pomocą nauczyciela przyswaja 

zagadnienia omawiane na zajęciach. 

8. Ocena roczna nie jest oceną za II semestr. Decyduje o niej ocena za I i II semestr. 
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§ 2 

Skala ocen 

 

OCENA CELUJĄCA, EXCELENT, 6 

OCENA BARDZO DOBRA, VERY GOOD, 5 

OCENA DOBRA, GOOD, 4 

OCENA DOSTATECZNA, PASS, 3 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA, LOW PASS, 2 

OCENA NIEDOSTATECZNA, FAIL, 1 

 

§ 3 

Ogólne kryteria stopni 

 

1. Stopień celujący ( 6 ) otrzymuje Uczeń, który:  

a) posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotów w danej 

klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje nietypowe rozwiązania, 

c) jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz 

laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, której organizatorem jest  

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

 

2. Stopień bardzo dobry ( 5 ) otrzymuje Uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w 

danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.  

 

3. Stopień dobry ( 4 ) otrzymuje Uczeń, który:  

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale 

opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, 

b) dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne 

i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować wiedzę do rozwiązywania zadań i 

problemów w nowych sytuacjach.  
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4. Stopień dostateczny ( 3 ) otrzymuje Uczeń, który:  

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o 

średnim stopniu trudności.  

 

5. Stopień dopuszczający ( 2 ) otrzymuje Uczeń, który:  

a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez Ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności.  

 

6. Stopień niedostateczny ( 1 ) otrzymuje Uczeń który:  

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową przedmiotu 

nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z 

tego przedmiotu,  

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

 

§ 4 

Sposoby sprawdzania osiągnięć Uczniów 

 

1. Uczniowie będą oceniani za: 

a) odpowiedzi ustne 

b) kartkówki 

c) sprawdziany, prace klasowe 

d) aktywność, praca zespołowa Uczniów 

e) prace dodatkowe poza podręcznikiem 

f) zadania domowe i zeszyt przedmiotowy 

g) pracę na lekcji 

h) prace samodzielne np. referaty, albumy, makiety, plansze, projekty itp. 

2. Kartkówki obejmuje wiadomości z ostatnich trzech lekcji i nie trzeba ich zapowiadać. 

3. Sprawdziany, prace klasowe odbywają się po pewnym cyklu kształcenia (dziale). Są zapowiadane z 

co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem  (zapis ołówkiem w dzienniku) i są poprzedzone lekcją 

powtórzeniową. 

4. W tygodniu mogą odbywać się dwa sprawdziany. 
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5. Sprawdziany, prace klasowe są sprawdzone i ocenione w ciągu dwóch tygodni od napisania. Kopie 

ocenionych sprawdzianów, prac klasowych mogą zostać przekazane Rodzicom na ich prośbę. 

Uczniów Ocenione sprawdziany, prace klasowe stanowią dokumentację szkolną. 

6. Jeśli Uczeń jest nieobecny tylko w dniu sprawdzianu, pracy klasowej lub innej formy sprawdzania 

wiadomości zobowiązany jest do napisania w/w na następnej lekcji danego przedmiotu. 

7. Sprawdziany, prace klasowe są obowiązkowe jeżeli Uczeń nie może ich napisać z całą klasą zalicza 

je w formie ustnej lub pisemnej w terminie ustalonym indywidualnie z nauczycielem do dwóch 

tygodni. 

8. Sprawdziany, prace klasowe są oceniane wg następującego przelicznika procentowego: 

 100% i dodatkowe zadanie – celujący 6, EXCELLENT  

 100 % - 91%  bardzo dobry 5, VERY GOOD 

 90 % - 75 %  dobry 4, GOOD 

 74 % - 51 % dostateczny  3, PASS 

 50 % - 36 %  dopuszczający 2, LOW PASS 

 35 % - 0 %  niedostateczny 1, FAIL 

9. Kryterium procentowe oceniania sprawdzianów, prac klasowych i testów dla Uczniów z obniżonym 

progiem wymagań edukacyjnych: 

 100% i dodatkowe zadanie – celujący 6, EXCELLENT  

 100 % - 86 %  5  BARDZO DOBRZE- VERY GOOD 

 85 % - 71 %  4 DOBRZE- GOOD 

 70 % -  46 %  3   DOSTATECZNIE- PASS 

 45 % - 31 %  2 DOPUSZCZAJĄCO - LOW PASS 

 30 % - 0 % 1 NIEDOSTATECZNIE - FAIL 

10. Poziom sprawdzianu, sprawdzianów, prac klasowych i testów dla Uczniów z obniżonym progiem 

wymagań edukacyjnych dostosowany jest do możliwości Ucznia.  

11. Co najmniej raz w semestrze będzie sprawdzany zeszyt przedmiotowy. 

12. Ocenę niedostateczną i dopuszczającą z pracy podsumowującej dział można poprawić jeden raz w 

przeciągu dwóch tygodni od otrzymania pierwszej oceny. 

 

§ 5 

Sposoby informowania Uczniów i Rodziców o osiągnięciach 

 

1. Wszystkie oceny są: 

a) zgodne z wymogami programowymi  
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b) jawne  

c) jasno sformułowane  

d) uzasadnione 

2. Rodzice mają prawo do pełnej informacji o postępach edukacyjnych swoich dzieci. Obowiązkiem 

nauczyciela jest wpisywanie ocen do zeszytu przedmiotowego lub dzienniczka. 

3. Proponowana ocena semestralna będzie zapisana w dzienniku lekcyjnym na miesiąc przed 

terminem klasyfikacji a Uczniowie i Rodzice będą o nich informowani wpisem do zeszytu 

przedmiotowego Ucznia, dzienniczka.  

4. Rodzice otrzymują  ustną informację o ocenach dziecka podczas zebrania. 

5. Proponowane oceny roczne przedstawiane są Uczniom i Rodzicom na miesiąc przed klasyfikacją 

łącznie z informacją o ewentualnych warunkach ich poprawienia. 

6. Wszystkie pisemne prace kontrolne są do wglądu dla Uczniów i ich Rodziców i stanowią 

dokumentację szkolną. Prace te przechowywane są przez cały rok szkolny. 

7. Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną przedstawiana jest Rodzicom w formie pisemnej. 

Taką informację Rodzic poświadcza podpisem. 

 

§ 6 

Ocena zachowania Ucznia 

 

Ocena zachowania Ucznia uwzględnia funkcjonowanie Ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, 

respektowanie zasad współżycia społecznego oraz ogólnie przyjętych norm etycznych. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

§ 1 

Ocenianie zachowania 

 

1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje Uczniów i ich Rodziców o zasadach 

oceniania zachowania. 

2. Skala ocen z zachowania: 

EXCELLENT, WZOROWE 

VERY GOOD, BARDZO DOBRZE 

GOOD, DOBRE 

PROPER, POPRAWNE 

NIEODPOWIEDNIE 
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NAGANNE 

 

3. Ocena z zachowania wystawiana jest na podstawie: 

a) propozycji oceny wychowawcy po konsultacji z innymi nauczycielami uczącymi  w danej klasie 

b) samooceny Ucznia 

c) oceny koleżeńskiej 

4. Oceny śródrocznej i końcowo rocznej dokonuje wychowawca na podstawie ocen cząstkowych 

uwzględniając również aktywność Ucznia. 

5. Wychowawca klasy wskazuje każdemu Uczniowi sposoby poprawy oceny z zachowania. 

 

§ 2 

Regulamin zachowania Ucznia 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

a) wywiązywanie się z obowiązków Ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje Szkoły, 

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

e) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią, 

f) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

§3 

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania 

 

ZACHOWANIE WZOROWE  

 Uczeń jest wzorem do naśladowania 

 wzorowo wypełnia swoje obowiązki dotyczące nauki 

 zawsze posiada potrzebne przybory szkolne  

 systematycznie przygotowuje się do lekcji  

 aktywnie uczestniczy w procesie zdobywania wiedzy  

 chętnie bierze udział w życiu klasy i Szkoły  

 prezentuje wysoka kulturę osobistą w Szkole i poza nią 

 używa ogólnie przyjętych form grzecznościowych  
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 dba o estetyczny i schludny wygląd - nosi strój szkolny 

 nie używa żadnych środków uzależniających  

 wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników Szkoły  

 przeciwdziała negatywnym zachowaniom innych Uczniów  

 szanuje mienie własne i cudze  

 

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE  

 Uczeń sumiennie przygotowuje się do lekcji  

 zawsze posiada przybory szkolne  

 aktywnie uczestniczy w zajęciach 

 bierze udział w życiu klasy i Szkoły  

 używa ogólnie przyjętych form grzecznościowych  

 wyróżnia się kulturalnym i uprzejmym zachowaniem w Szkole i poza nią  

 nie przejawia zachowań agresywnych  

 jest koleżeński, tolerancyjny, życzliwy, jest wrażliwy na negatywne zachowanie innych 

 dba o estetyczny i schludny wygląd - nosi strój szkolny 

 nie używa żadnych środków uzależniających  

 szanuje mienie własne i cudze  

 

ZACHOWANIE DOBRE  

 posiada potrzebne przybory szkolne  

 na lekcjach zachowuje postawę bierną 

 nie przeszkadza innym  

 pracuje na miarę swoich możliwości  

 bierze udział w życiu klasy i Szkoły  

 przestrzega norm ogólnie przyjętych  

 zachowuje się kulturalnie i uprzejmie  

 nie przejawia zachowań agresywnych  

 okazuje pomoc i życzliwość koleżeńską  

 dba o estetyczny i schludny wygląd - nosi strój szkolny 

 nie używa żadnych środków uzależniających  

 jest mało aktywny społecznie, nie wykazuje własnej inicjatywy, ale za namową nauczyciela 

włącza się w życie Szkoły  

 szanuje mienie własne i cudze  
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ZACHOWANIE POPRAWNE  

 zwykle posiada potrzebne przybory szkolne  

 zachowuje postawę bierną w czasie lekcji 

 stara się brać udział w życiu klasy  

 przeszkadza w prowadzeniu lekcji, ale reaguje na uwagi nauczyciela i poprawia swoje 

zachowanie  

 potrafi przeprosić za swoje negatywne zachowanie  

 dostrzega swoje przewinienia i stara się poprawić 

 poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli i pracowników Szkoły  

 nie przejawia zachowań agresywnych  

  nosi strój szkolny 

 nie używa żadnych środków uzależniających 

 stara się świadomie nie szkodzić własnemu zdrowiu i innych  

 nie używa wulgarnych słów  

 stara się nie niszczyć mienia szkolnego i własnego a poczynione szkody naprawia 

 

 

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE  

 często nie posiada przyborów szkolnych  

 bardzo często jest nie przygotowany do lekcji  

 nie potrafi przeprosić za swoje negatywne zachowanie  

 nie włącza się w życie klasy  

 dezorganizuje życie klasy  

 nie wywiązuje się z obowiązków narzuconych przez nauczyciela  

 w czasie lekcji przeszkadza innym, odzywa się głośno nie pytany na lekcji  

 bywa wulgarny  

  często nie nosi stroju szkolnego  

 ma lekceważący stosunek do nauczycieli i innych pracowników Szkoły  

 niszczy mienie Szkoły  

 

ZACHOWANIE NAGANNE  

 nie posiada przyborów szkolnych  

 przychodzi nieprzygotowany na lekcje  
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 jest wulgarny i agresywny w stosunku do innych i nauczycieli  

 dezorganizuje życie klasy, przeszkadza w prowadzeniu lekcji  

 ośmiesza, zaczepia, bije innych ,znęca się fizycznie i werbalnie nad innymi  

 niszczy mienie Szkoły oraz własność innych  

  nie nosi stroju szkolnego  

 

Na ocenę zachowania Ucznia nie mają wpływu uzyskiwane przez niego wyniki nauczania. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

§ 1 

Zasady klasyfikowania i promowania 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

Ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu - 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Uczniowie oceniani są z 2 programów, z każdego uczeń otrzymuje osobną ocenę - z 

polskiego zgodnie z polskimi wytycznymi, z angielskiego opisową z każdego przedmiotu. 

3. Klasyfikacja roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych Ucznia z 

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

4. Klasyfikacja roczna w ramach polskiego programu nauczania w klasach 1-3 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. 

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

Ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej 

(półroczu  programowo wyższym),  Szkoła,  w  miarę  możliwości, stwarza Uczniowi szansę 

uzupełnienia braków. 

6. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub więcej zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest 

podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności Ucznia na zajęciach 
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przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia. W przypadku, gdy są to 

nieobecności usprawiedliwione Uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

sytuacji, gdy Uczeń lub jego Rodzice zgłoszą zastrzeżenia do Dyrektora ds. pedagogicznych, 

jeżeli uznają, że roczna (półroczna) 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 2 dni 

od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

8.  Począwszy od klasy 4 Szkoły podstawowej, Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej w 

ramach polskiego programu nauczania uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z 

wyróżnieniem. 

9. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

w ramach polskiego programu nauczania uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem. 

10. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen o której mowa w ust. 8, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć. 

11. W przypadku gdy Uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o 

której mowa w ust. 8, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą 

całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

12. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym 

w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —

————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

13. Ocena z religii / etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy. 

14. Uczeń klasy 1 – 3 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej w każdym roku 

szkolnym. 



18 
 

15. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy 1 - 2 do oddziału klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas. 

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

przez Ucznia klasy 1 - 3 na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną oraz w porozumieniu z Rodzicami Ucznia. Jeżeli Uczeń nie 

opanował wiedzy i umiejętności w stopniu wystarczającym do osiągania sukcesów 

edukacyjnych w drugim etapie kształcenia (4 - 6), pod koniec 3 klasy Rodzice są 

informowani o tym przez wychowawcę klasy. Informacja o przeprowadzonej rozmowie jest 

odnotowywana w dzienniku lekcyjnym. Rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem, że 

zostali poinformowani o nieopanowaniu przez Ucznia wiedzy i umiejętności z zakresu klas 

1 – 3. 

17. Począwszy od klasy 4, 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.  

18. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureaci lub 

finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, której organizatorem jest Minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

19. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego z jednego 

przedmiotu może przystąpić do egzaminu poprawkowego bez opinii Rady Pedagogicznej. 

20. Począwszy od klasy 4, 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.  

21. 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 obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, 



19 
 

że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

 

§ 2 

Egzaminy klasyfikacyjne 

 

1. Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się w terminach wyznaczonych przez nauczycieli, ale nie 

później niż 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, zajęć technicznych, muzyki, zajęć komputerowych i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

3.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również Uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok nauki. Egzamin taki przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego Rodzicami.  

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza Szkołą. 

Egzamin taki przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora ds. pedagogicznych, w 

której skład wchodzą: 

a) Dyrektor ds. pedagogicznych lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora ds. 

pedagogicznych – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej 

klasy 

7. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo 

„nieklasyfikowana”. 

8. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku 

egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 



20 
 

9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 3 

Egzaminy poprawkowe 

 

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor ds. pedagogicznych do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

a) Dyrektor ds. pedagogicznych albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora ds. 

pedagogicznych – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, 

szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor ds. pedagogicznych 

powołuje w skład komisji 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 egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c) termin egzaminu poprawkowego; 

d) imię i nazwisko Ucznia; 

e) zadania egzaminacyjne; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace Ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach Ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez Ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen Ucznia. 
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8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

wyznaczonym przez dyrektora ds. pedagogicznych, nie później jednak niż do końca 

września. 

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

programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  

 

1. W celu podwyższenia oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu Uczeń, po spełnieniu 

warunków ma prawo przystąpić do egzaminu sprawdzającego.  

2. W wyniku egzaminu sprawdzającego Uczeń może uzyskać ocenę wyższą o jeden poziom od 

oceny otrzymanej na koniec półrocza / roku szkolnego:  

a) z oceny dopuszczającej na dostateczną; 

b) z oceny dostatecznej na dobrą; 

c) z oceny dobrej na bardzo dobrą.  

3. Ocena bardzo dobra nie podlega egzaminowi sprawdzającemu.  

4. Warunki ubiegania się o egzamin podwyższający ocenę klasyfikacyjną:  

a) usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu; 

b) obecność na wszystkich (od początku roku szkolnego) pracach klasowych w pierwszych 

terminach wyznaczonych przez nauczyciela, wyłączając ważne przyczyny losowe; 

c) napisanie wszystkich prac klasowych w pierwszym terminie i na ocenę nie niższą niż 

wnioskowana przez Ucznia; 

d) systematyczna praca w ciągu całego roku szkolnego wyrażająca się: brakiem ocen 

niedostatecznych za zadania domowe, przygotowaniem do lekcji, aktywnością, itp.  

5. Tryb przeprowadzania egzaminu podwyższającego ocenę klasyfikacyjną:  

a) w terminie trzech dni roboczych od daty poinformowania o proponowanych ocenach 

klasyfikacyjnych Rodzice zgłaszają do Dyrektora ds. pedagogicznych pisemnie 

umotywowaną prośbę o egzamin sprawdzający; 
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b) nauczyciel przedmiotu i wychowawca sprawdzają warunki uzyskania przez Ucznia wyżej 

wymienionej oceny; 

c) Dyrektor ds. pedagogicznych po przyjęciu prośby wyznacza termin egzaminu 

sprawdzającego w terminie do trzech dni roboczych przed Radą Klasyfikacyjną. 

6. Egzamin sprawdzający przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora ds. 

pedagogicznych. W skład Komisji wchodzą: 

a) Dyrektor ds. pedagogicznych Szkoły, jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, imię i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był 

egzamin, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną. Do protokołu załącza się pisemne prace Ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych  odpowiedziach Ucznia. 

 

 

TRYB I WARUNKI UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY  Z ZACHOWANIA 

1. Uczeń, jego Rodzice maja prawo odwołać się od oceny zachowania ustalonej przez 

wychowawcę, jeśli ocena ta jego zdaniem lub zdaniem Rodziców jest zaniżona lub 

wystawiona niezgodnie z procedurą. 

2. Rozpatrzenie odwołania przeprowadza się na pisemną prośbę Ucznia lub Rodziców 

zgłoszona do Dyrektora ds. pedagogicznych, nie później niż na trzy dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

3. W celu rozpatrzenia prośby Ucznia lub jego Rodziców Dyrektor ds. pedagogicznych 

powołuje komisję w składzie: 

a) przedstawiciel Dyrekcji – przewodniczący; 

b) wychowawca; 

c) inny nauczyciel uczący danego Ucznia. 

4. Na prośbę Ucznia lub Rodziców w pracy Komisji, bez prawa głosu, może wziąć udział członek 

Stowarzyszenia Rodziców lub/i przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

5. Wychowawca klasy przedstawia Komisji uzasadnienie oceny zachowania jaką otrzymał 

Uczeń w odniesieniu do Regulaminu Oceny Zachowania. 
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6. Komisja może zasięgnąć opinii przedstawicieli społeczności szkolnej. 

7. Po rozpoznaniu odwołania Komisja może: 

a) podwyższyć ocenę zachowania; 

b) utrzymać ocenę zachowania ustaloną przez wychowawcę klasy. 

8. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin 

rozpatrzenia sprawy, decyzję Komisji będącą wynikiem głosowania z jej uzasadnieniem o 

podwyższeniu lub utrzymaniu oceny zachowania, ustalonej przez wychowawcę.  

9. W przypadku równej liczby głosów, głos przewodniczącego jest decydujący. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen. 

10. Uczeń, Rodzice zostają powiadomieni o decyzji Komisji przez Dyrektora ds. 

pedagogicznych. 

11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena zachowania ustalona przez Komisję jest ostateczna. 

 

 

UKOŃCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

1. Uczeń kończy Szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają 

się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 6 

oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od 

oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy Szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o 

której mowa w ust 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ramach polskiego 

programu nauczania średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania. 

 

 

Kryteria Oceny Opisowej są dostępne dla Uczniów, Rodziców / prawnych Opiekunów u Dyrektora 

Szkoły, wychowawców klas. 

 

 

Kryteria Oceny Opisowej zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 czerwca 2015. 
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……….............................................. 

Kamila Wilczyńska 

Dyrektor ds. pedagogicznych 


