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ZESPÓŁ SZKÓŁ 

im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach 

 

 

ZASADY OCENIANIA 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO 
 

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ W KONOPISKACH 

 
 

Podstawa prawna: 
 

- Ustawa  o  systemie oświaty  z dnia 7 września 1991r.  art.22 ust.2 pkt.4 ( Dz. U. z 

2015r.,poz.2156) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w 

sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2015r. poz. 843 z późn. zm.). 

 

Regulamin jest  integralną  częścią Statutu Szkoły 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§  1 
 

1. Ocenianie Wewnątrzszkolne reguluje warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół im.  

H. Sienkiewicza w Konopiskach Szkoła Podstawowa 

 

§ 2 

 

Zasady udziału w zajęciach religii i etyki regulują odrębne przepisy 

 

1. Rodzice /prawni opiekunowie/ na początku każdego etapu edukacyjnego  deklarują w 

formie pisemnej chęć udziału w zajęciach religii i/lub etyki. 
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2. Zasady  oceniania  z  religii i/lub etyki  regulują  odrębne  przepisy. 

 

§ 3 

 

Zasady udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie regulują odrębne 

przepisy 

 

1. Zajęcia z WDŻ są realizowane w klasach V i VI. 

 

2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach jeżeli jego rodzice /prawni opiekunowie/ zgłoszą 

dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

 

3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie przez ucznia szkoły. 

 

4. Na realizację zajęć WDŻ przeznacza się w szkolnym planie nauczania ,w każdym roku 

szkolnym, w ramach godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, w każdej klasie po 14 

godzin w tym po 5 godzin, z podziałem na grupy na dziewczęta i chłopcy. 

 

§  4 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje : 

 

- formułowanie  przez nauczycieli  wymagań  edukacyjnych niezbędnych do  

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych) ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych,  

 

- ustalanie  kryteriów oceniania zachowania,  

 

- ocenianie bieżące i  ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, 

 

- zasady oceniania z  obowiązkowych i  dodatkowych  zajęć edukacyjnych oraz 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania, według  skali  i  formach   

przyjętych w   Zespole Szkół – Szkole Podstawowa w Konopiskach  

 

- przeprowadzanie  egzaminów klasyfikacyjnych, 

- ustalanie rocznych ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,  

 

- ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych  ocen 

klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania. 

 

- ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom ) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w  nauce.  
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§ 5 

 

Sposoby  informowania o  osiągnięciach ucznia 

 

 

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

rodziców ( prawnych opiekunów) o: 

 

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu  

nauczania, 

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

2. Wymagania edukacyjne ze wszystkich przedmiotów dostępne są do wglądu rodziców 

(prawnych opiekunów ) w sekretariacie szkoły, bibliotece szkolnej oraz w pracowniach 

przedmiotowych u nauczycieli. 

 

3 Wychowawca na początku  każdego  roku  szkolnego informuje  uczniów oraz ich  

rodziców ( prawnych opiekunów): 

 

- o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania  zachowania i zajęć edukacyjnych 

z   poszczególnych przedmiotów, 

- o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania i zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, 

- możliwości odwołania od proponowanej oceny śródrocznej i rocznej, w oparciu o 

zapisy Wewnątrzszkolnego Oceniania, uszczegółowione w PSO..  

 

 

  

 

 

 
Rozdział 2 

 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW KLAS I-III 

 

§ 6 

 

 

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej jest procesem gromadzenia informacji (danych) o 

zachowaniu i osiągnięciach 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 i realizowanych w szkole 

programów 

 

§ 7 



 4 

 

Cele edukacyjne: 

 

1. Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, 

etycznym, fizycznym i estetycznym. 

2. Przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. 

3. Dbałość o to, aby dziecko rozróżniało dobro od zła, było świadome przynależności 

społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało 

konieczność dbania o przyrodę. 

4. Kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania 

i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania 

nauki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. 

 

§8 

 

Rola, rodzaj i funkcje oceny 

 

Rola oceniania:  

 

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie; 

- udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

- dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w nauce , zachowaniu oraz specjalnych uzdolnienia ucznia; 

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –

wychowawczej 

 

Rodzaje ocen: 

 

- wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości - w klasie I, stanowi podstawę do 

zapewnienia każdemu uczniowi maksymalnego rozwoju, 

- ocena bieżąca – informująca ucznia o jego postępach i zachowaniu, wyraźnie 

wskazująca osiągnięcia i to, co należy usprawnić, 

- ocena podsumowująca: śródroczna i roczna – wyrażona na piśmie, stanowi 

syntetyczną informację o osiągnięciach ucznia,  

- końcowa ocena rozwoju ucznia i jego możliwości - diagnozy końcowej - w klasie III   

 

 Funkcje oceny:  

 

- INFORMACYJNA – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, jakie 

umiejętności zdobyło, jaki był wkład pracy; 

- KOREKCYJNA – co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze 

efekty; 

- MOTYWUJĄCA – zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na 

możliwość osiągnięcia sukcesu, oraz daje dziecku wiarę we własne siły. 

 

W procesie oceniania uwzględniane są następujące obszary: 
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- indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału 

edukacyjnego 

- stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości i  

umiejętności, 

- umiejętność rozwiązywania problemów. 

- postępy dziecka w rozwoju społeczno – emocjonalnym 

 

§ 9 

 

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów. 

 

1. Metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów 

 

- ustnie sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów 

- prace pisemne np. (dłuższe wypowiedzi ciągłe)  

- kartkówki - trwają nie dłużej niż 15 minut i nie muszą być zapowiadane; nauczyciel 

musi sprawdzić je w ciągu trzech dni  

- sprawdziany, testy - trwają od 30 – 45 minut i muszą być zapowiadane z 

tygodniowym wyprzedzeniem - nauczyciel musi sprawdzić je w ciągu tygodnia; w 

tygodniu mogą być tylko dwie takie prace  

- obserwacja uczenia się (praca w grupie) 

- posługiwanie się książką (głównie w przedmiotach humanistycznych) 

- aktywność 

- zadania domowe 

- prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze informacyjne  

- wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim w przedmiotach 

„artystycznych" oraz wychowaniu fizycznym. 

 

2. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów.  

 

Formy, jakie stosuje się w edukacji uczniów klas I - III do sprawdzania wiadomości  

i umiejętności pracy uczniów to: 

- ciche czytanie  

- głośne czytanie  

- przepisywanie  

- pisanie ze słuchu  

- pisanie z pamięci  

- wypowiedzi ustne  

- wypowiedzi pisemne  

- recytacja  

- prowadzenie zeszytu i ćwiczeń 

- samodzielne zdobywanie wiadomości, lektura  

- dostrzeganie zjawisk przyrodniczych  

- liczenie pamięciowe  

- wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych  

- układanie zadań  

- przeprowadzanie pomiarów  

- stosowanie technik plastycznych i technicznych  

- dokładność i estetyka wykonania prac  

- wiedza o sztuce  
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- śpiewanie  

- czytanie i zapisywanie nut 

- rozpoznawanie utworów muzycznych  

- wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych  

- sprawność fizyczna  

- aktywność na lekcji  

- praca w zespole  

 

3. Ocenianie z zajęć edukacyjnych i zachowania 

 

Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna 

- roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest oceną opisową. 

- śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest oceną 

opisową. 

- klasyfikacyjna ocena postępów z religii jest oceną cyfrową. 

- klasyfikacyjna ocena postępów z języka angielskiego i zajęć komputerowych jest 

oceną opisową. 

- w klasach I-III oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:1 - 6  

 

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych  

 

- ocenianie bieżące ma charakter ciągły i może być wyrażone w formie pisemnej i 

ustnej 

- oceny bieżące mają charakter  cyfrowy i ustalone  są wg skali: 

 

Skala cyfrowa Skala słowna 

6 Ocena celująca 

5 Ocena bardzo dobra 

4 Ocena dobra 

3 Ocena dostateczna 

2 Ocena dopuszczająca 

1 Ocena niedostateczna 

 

Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:  

 

Ocena celująca - wyrażona cyfrą 6 

Wspaniale! Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia 

i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!  

Ocena bardzo dobra - wyrażona cyfrą 5  

Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!  

Ocena dobra - wyrażona cyfrą 4  

Dobrze pracujesz jednak stać cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku w 

podejmowane prace, co umożliwi ci osiągać lepsze wyniki. 

Ocena dostateczna - wyrażona cyfrą 3  

Jeszcze pracuj. Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze 

konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców, oraz systematyczna praca, 

wymagająca dużo wysiłku z twojej strony.  

Ocena dopuszczająca - wyrażona cyfrą 2  

Musisz poprawić. Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo 

wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców.  
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Ocena niedostateczna - wyrażona cyfrą 1   

Jeszcze nie umiesz. Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało cię 

niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy 

wspólnie z nauczycielem i rodzicami.  

 

 

Dopuszcza się oceny bieżące ze znakiem plus (+) lub minus (-).  

 

Dopuszcza się także stosowanie w e-dzienniku następujących znaków: 

 

  „-”  - nieprzygotowanie, brak pomocy, brak zeszytu, brak pracy domowej 

 „+” – aktywność w czasie lekcji 

 „nb” - nieobecność ucznia np. podczas sprawdzianów, zajęć ocenianych                        

z edukacji plastycznej lub technicznej. 

 

  

- W klasach II i III przeprowadzane będą testy zintegrowane na standardowych 

arkuszach. Ocena sprawdzianu - punktowa i procentowa ustalona zgodnie z kartoteką 

testu po każdej części zrealizowanej w danej klasie.  

 

- Pod koniec pierwszego etapu edukacji dopuszcza się możliwość przeprowadzenia 

zewnętrznego testu kompetencji dla klas III. 

 

- Wyniki testu w formie pisemnej zostają przekazane rodzicom. 

 

- Wyniki zewnętrznego testu kompetencji kl. III zostają przekazane wychowawcom klas 

IV i stanowią diagnozę wstępną uczniów w klasie czwartej.  

 

- W trakcie roku szkolnego przewiduje się następujące formy sprawdzania: 

 

L

p

. 

Forma sprawdzania 

1 - zintegrowany test obejmujący treści z edukacji polonistycznej, 

matematycznej i środowiskowej - klasy II i III 

2 Pisanie z pamięci (klasa I)  i ze słuchu klasy II i III 

3 Czytanie 

4 Mówienie 

5 Pisanie (graficzna strona pisma) 

6 Prace domowe (polonistyczna, matematyczna) 

7 Aktywność na zajęciach 

8 Prace plastyczne 

9 Wiadomości z zakresu wiedzy o środowisku 

1

0 

Śpiewanie piosenek, gra na instrumentach, wiadomości z zakresu 

edukacji muzycznej 

1

1 

Dodawanie i odejmowanie 

1

2 

Mnożenie i dzielenie 



 8 

 

 

 

- Prace sprawdzające (dyktanda, sprawdziany, testy) będą oceniane wg obowiązującej 

skali ocen, wynik wpisany do e-dziennika w wydzielonym miejscu, wyniki omówione z 

uczniami  i udostępniane rodzicom na zebraniu.  

 

- Wszystkie rodzaje ocen (wstępna, bieżąca i podsumowująca) otrzymywane przez ucznia 

odnotowywane są przez nauczyciela w e-dzienniku w odpowiedniej edukacji z 

zachowaniem słownego opisu (podział na umiejętności i wiadomości).  

 

- Podstawą do ustalenia oceny jest minimum pięć oceny cząstkowych z edukacji 

środowiska społeczno-przyrodniczego, z edukacji plastycznej, technicznej, muzycznej i 

fizycznej, natomiast z edukacji polonistycznej i matematycznej, co najmniej 10 ocen. 

 

- Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je dzieci chętne. Za wykonanie prac 

dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę 

dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej.  

 

- Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy 

wychowania fizycznego nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia 

oraz jego możliwości w tym zakresie.  

 

- Fakt nieprzygotowania uczeń zgłasza na początku zajęć, w przeciwnym razie nie będzie 

on usprawiedliwiony.  

 

- W przypadku niezrozumienia określonego zagadnienia, partii materiału, uczeń powinien 

zgłosić to nauczycielowi. 

 

Sposoby oceniania zajęć edukacyjnych: 

 

a) W kl. I-III po opracowaniu działu programowego w ramach poszczególnych edukacji 

w czasie 30-45 min będą przeprowadzane sprawdziany, testy, które będą oceniane wg 

następujących kryteriów pomiaru dydaktycznego: 

1.stopień celujący : 100%  + trudniejsze zadanie dodatkowe  

2.stopień bardzo dobry: 100% - 91% 

3.stopień dobry : 90% - 75% 

4.stopień dostateczny : 74% - 51% 

5.stopień dopuszczający : 50% - 31% 

6.stopień niedopuszczający : 30% - 0% 

1

3 

Zadania z treścią 

1

4 

Inne umiejętności z e. matematycznej 

1

5 

Prowadzenie zeszytu (e. polonistyczna, e. matematyczna) 

1

6 

Ćwiczenia gimnastyczne i przygotowanie do zajęć 

1

7 

Prace techniczne 
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b) pisanie z pamięci, ze słuchu oraz pisanie z komentowaniem ( opracowane 

słownictwo) 

 

 

Klasa I – II 

 1.stopień bardzo dobry :  0 błędów ortograficznych 

 2.stopień dobry:  1-2 błędy ortograficzne 

 3. stopień dostateczny : 3-4 błędy ortograficzne 

 4. stopień dopuszczający:  5-6 błędów ortograficznych 

 5. stopień niedostateczny : 7 i więcej błędów ortograficznych  

 

 

Klasa III 

1. stopień celujący:  0 błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, słownictwo 

wykraczające poza opracowany materiał 

2. stopień bardzo dobry : 0 błędów 

3. stopień dobry:  1 błąd ortograficzny 

4. stopień dostateczny:  2-3 błędy ortograficzne 

5. stopień dopuszczający:  4-5 błędów ortograficznych 

6. stopień niedostateczny:  6 i więcej błędów ortograficznych 

Wyjaśnienie dodatkowe: 2 błędy drugorzędne  = 1 błąd ortograficzny 

        3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny  

 

 

Wymagania ogólne oraz kryteria niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

Wymagania ogólne: 

 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

- wykazuje szczególne zainteresowania treściami zajęć, korzysta z różnych źródeł 

wiedzy 

- samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy i dąży do rozwiązania problemu 

- w sposób twórczy rozwiązuje zadania 

- podejmuje działania z własnej inicjatywy 

- osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i innych 

- umiejętności i wiedza ucznia  wykraczają poza poziom przewidywany dla ucznia w 

danej klasie 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

- wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania różnych 

problemów 

- pracuje samodzielnie i starannie  

- rzadko popełnia błędy 

- jasno i logicznie rozumuje, potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadanie 

 

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowym określone 

programem nauczania 
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- często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć 

- samodzielnie i starannie rozwiązuje typowe zadania 

- w niewielkim stopniu korzysta z pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu różnych 

problemów 

- czasami popełnia błędy 

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

- najczęściej samodzielnie, nie zawsze starannie rozwiązuje typowe zadania 

- często popełnia błędy 

- korzysta z pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu różnych problemów 

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawie 

programowej 

- pracując samodzielnie popełnia wiele błędów, potrzebuje pomocy nauczyciela, 

często nie rozumie polecenia 

- pracuje niestarannie 

- często potrzebuje zachęty do działania, nie zawsze kończy pracę 

 

Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne, najistotniejsze oraz 

najbardziej konieczne 

- nie rozumie elementarnych pojęć 

- nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela. 

 

 

§ 10 

 

Warunki poprawiania oceny z przedmiotów obowiązkowych. 

 

1. W klasach I-III dopuszcza się poprawianie oceny bieżącej na prośbę ucznia lub 

rodziców (opiekunów prawnych) w formie dogodnej dla ucznia (pisemnej, ustnej lub 

łącznej).  

 

2. Z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (nieobecność 

usprawiedliwiona) na uzupełnienie wiadomości i zeszytów uczeń ma 5 dni.  

 

3. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z przyczyn usprawiedliwionych, powinien napisać 

go w terminie do dwóch tygodni po powrocie do szkoły. 

 

4. Krótkie sprawdziany (kartkówki) obejmujące 1-3 tematy z ostatnich zajęć i trwające 10-

15 minut, nie podlegają poprawie. 

 

§ 11 

 

Kryteria wystawiania ocen z zachowania 

 

Ocena z zachowania jest ocena opisową. 

 



 11 

W określeniu bieżącej oceny zachowanie uczniów używa się następującej skali: 

 

W – wyróżniająco, 

B  –  bez zastrzeżeń, 

N – niezadawalająco 

 

 

W ocenianiu zachowania ucznia uwzględnia się: 

 -  wywiązywanie  się z obowiązków ucznia, 

-  postępowanie zgodne z dobrem społeczności  uczniowskiej, 

-  dbałość  o honor i tradycje  szkoły, 

-  dbałość o  piękno  mowy ojczystej, 

-  dbałość  o  bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych  osób, 

-  godne, kulturalne zachowanie  się w szkole i poza  nią, 

-  okazywanie szacunku  innym osobom.  

 

§ 12 

 

Klasyfikowanie 

 

1. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu    

osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym  roku szkolnym . 

2. W klasach I – III   szkoły  podstawowej śródroczne i  roczne oceny klasyfikacyjne są  

ocenami  opisowymi. 

3. Klasyfikacja  roczna ucznia z upośledzeniem  umysłowym w  stopniu umiarkowanym  

lub   znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na  podsumowaniu jego 

osiągnięć  edukacyjnych  z  zajęć edukacyjnych i  jego  zachowania w  danym roku  

szkolnym oraz ustalaniu  jednej rocznej oceny  klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych i  

rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zachowania. Oceny  te  są  ocenami opisowymi. 

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę.  

6. 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) na terenie szkoły. 

7. 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. 

8. Dostosowanie  wymagań edukacyjnych, do  indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

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

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje  także na podstawie opinii 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym  niepublicznej poradni 

specjalistycznej . 

9. 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. 
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10. Wychowawca klas I-III sporządza wykaz przewidywanych śródrocznych i końcowo 

rocznych ocen opisowych dla każdego ucznia, rozdaje uczniom do podpisu przez 

rodziców, karty z ocenami przechowywane są w teczce wychowawczej do końca roku 

szkolnego,  

 

 

§ 13 

 

Promowanie 

 

1. Uczeń  klasy I –III  szkoły  podstawowej  otrzymuje  promocje do klasy  programowo 

wyższej, również w ciągu roku szkolnego. W wyjątkowych przypadkach  rada 

pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu  klasy  przez ucznia klas I-III  , na 

podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię  psychologiczno-

pedagogiczną , w tym publiczną poradnię  specjalistyczną , oraz w  porozumieniu z 

rodzicami ( prawnymi opiekunami ) ucznia. 

 

a) roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień 

b) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowania na podstawie orzeczenia albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

c) 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 ). 

 

 

 

§ 14 

 

Warunki   i  tryb  uzyskiwania  wyższej  niż   przewidywana   rocznej opisowej  oceny  

klasyfikacyjnej   z zachowania i obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
 

 

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

dyrektora szkoły, jeżeli uznają ,że proponowana roczna opisowa ocena  klasyfikacyjna 

zachowania została  ustalona   niezgodnie  z przepisami prawa  dotyczącymi trybu 

ustalania  tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w  terminie do 3 dni po 

otrzymaniu informacji zawartej w zeszycie korespondencyjnym. Odwołanie musi 

zawierać szczegółowo przedstawione, konkretne zarzuty oraz wskazać ocenę, jaka 

zdaniem odwołującego się, powinna być wystawiona. 

 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia ponownej analizy wysokości   

proponowanej oceny i przedłożenia uczniowi i rodzicowi jej uzasadnienia.  
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3. W przypadku konsekwentnego odwoływania się rodzica od wysokości proponowanej 

oceny nauczyciel – ustala roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania w drodze: 

a)  ponownej  samooceny  ucznia, 

b)  ponownej opinii wszystkich nauczycieli uczących ucznia, 

c)  ponownej opinii klasy, 

d)  ponownej opinii wszystkich pracowników  szkoły, 

e)  głosowania  zwykłą większością głosów zespołu wychowawczego 

( w  przypadku równej liczby    głosów decyduje głos  wychowawcy  klasy ) 

 

Ocena ustalona przez wychowawcę  jest  ostateczna  nie może  być  niższa od  ustalonej 

wcześniej oceny.   

 

4. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemnie zastrzeżenia  

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają ,że proponowana roczna opisowa ocena  

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  obowiązkowych , została  ustalona   niezgodnie  z 

przepisami prawa  dotyczącymi trybu ustalania  tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w  terminie do 3 dni po otrzymaniu informacji 

zawartej w zeszycie korespondencyjnym. Odwołanie musi zawierać szczegółowo 

przedstawione, konkretne zarzuty oraz wskazać ocenę, jaka zdaniem odwołującego się, 

powinna być wystawiona. 

 

5. Nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia ponownej analizy wysokości 

proponowanej oceny i przedłożenia uczniowi i rodzicowi jej uzasadnienia.  

W przypadku konsekwentnego odwoływania się rodzica od wysokości proponowanej 

oceny nauczyciel uzgadnia termin przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i 

umiejętności , w formie pisemnej i ustnej.  

 

6. Uczeń ma wówczas obowiązek przystąpienia do sprawdzianu wiadomości 

i umiejętności  w formie pisemnej i ustnej w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

 

7. Ocena uzyskana w wyniku sprawdzianu jest oceną  ostateczną. 

 

§ 15 

 

Nagradzanie uczniów na zakończenie roku szkolnego 

 

1. Wszyscy uczniowie kończący klasę I otrzymują nagrodę książkową. 

2. W klasach II-III nagrodę  książkową otrzymują prymusi.  

3. Za  szczególne osiągnięcia  sportowe  uczniowie  otrzymują na  koniec  roku  

szkolnego dyplom uznania i  nagrodę  książkową. 

4. Za pierwsze  miejsce w  czytelnictwie , uczniowie otrzymują na  koniec  roku 

szkolnego  nagrodę  książkową i  dyplom uznania. 

5. Za 100 % frekwencji w całym  roku  szkolnym , uczniowie otrzymują nagrodę  

książkową. 

6. Dopuszcza się ewentualność dodatkowych nagród fundowanych przez sponsorów, 

przyjaciół szkoły.  

7. Rodzice  ucznia otrzymują  podziękowania w  formie  pisemnej  za znaczącą pomoc 

i współpracę  ze  szkołą. 
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8. Wyróżnieni  uczniowie i rodzice są  promowani w  szkole i  środowisku poprzez  

formy wizualne na terenie szkoły,  wpis do kronik klasowych, kroniki szkolnej  

i publikacje w  prasie  lokalnej. 

 

 

 

 

Rozdział 3 

 

OCENIANIE, PROMOWANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW KLAS IV-VI 

 

§  16 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

- osiągnięcia edukacyjne  ucznia ; 

- zachowanie  ucznia 

2. Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych   ucznia  polega  na  rozpoznawaniu przez   

nauczycieli poziomu i postępów  opanowaniu przez ucznia wiadomości i  

umiejętności w  stosunku  do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy  

programowej  i  realizowanych  w Szkole Podstawowej w Konopiskach programów 

nauczania uwzględniających  tę  podstawę. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej  klasy stopnia  respektowania przez ucznia  zasad 

współżycia społecznego i  norm etycznych. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i  zachowania  ucznia odbywa  się w  ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego. 

5. Ocenianie  wewnątrzszkolne  ma  na  celu: 

- informowanie ucznia o poziomie jego  osiągnięć edukacyjnych i jego  zachowaniu  

oraz o postępach  w tym  zakresie, 

- udzielanie uczniowi  pomocy w  samodzielnym planowaniu swojego   rozwoju, 

- motywowanie  ucznia  do dalszych  postępów w  nauce  i  zachowaniu, 

- dostarczanie  rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  o 

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych     uzdolnieniach 

ucznia, 

- umożliwienie   nauczycielom doskonalenia  organizacji i  metod  pracy 

dydaktyczno- wychowawczej. 

- udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  o 

tym, co zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić. 

 

 

§ 17 

 

Wymagania  edukacyjne  na  poszczególne oceny 

 

1. Stopień  niedostateczny  otrzymuje  uczeń , który  nie opanował minimum  

podstawowych wiadomości  i  umiejętności określonych  programem nauczania 

przedmiotu  danej  klasy , a  braki w  wiadomościach  uniemożliwiają dalsze  

zdobywanie wiedzy  z  danego przedmiotu.  Nie  jest w  stanie  rozwiązywać 

zadania o  niewielkim ( elementarnym ) stopniu trudności. Ocena  ta  nie  promuje  

do  klasy następnej. 
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2. Wymagania  konieczne (K) na stopień  dopuszczający obejmują  elementy treści  

nauczania: 

- opanował w ograniczonym zakresie podstawowe  wiadomości  i  umiejętności, a  

braki nie  przekreślają możliwości uzyskania     podstawowej  wiedzy z danego  

przedmiotu w  ciągu  dalszej  nauki 

- rozwiązuje zadania o  niewielkim stopniu trudności  

- ocena promuje  do następnej klasy 

Uczeń  ma  braki w opanowaniu wiadomości i  umiejętności określonych  w 

podstawach programowych, ale ma opanowane  w  znacznym  stopniu wiadomości  

i  umiejętności podstawowe. 

 

 

3. Wymagania  podstawowe ( P ) na  stopień dostateczny obejmują  elementy treści: 

- opanował podstawowe  treści programowe w zakresie  umożliwiającym postępy  w  

dalszym uczeniu się  tego  przedmiotu 

- rozwiązuje  typowe   zadania  o  średnim stopniu  trudności często    powtarzające 

się  w programie  nauczania , dające  się  wykorzystać w  sytuacjach  szkolnych   i  

pozaszkolnych, określone  programem   nauczania na  poziomie  

nieprzekraczającym wymagań zawartych w  podstawach  programowych 

- proste, uniwersalne  umiejętności. 

4. Wymagania rozszerzające ( R) na stopień  dobry obejmują  elementy treści: 

- opanował  wiadomości  i  umiejętności objęte  programem nauczania z danego 

przedmiotu 

- poprawnie  i  samodzielnie  rozwiązuje typowe  zadania teoretyczne  i 

praktyczne o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach 

programowych, wymagające umiejętności  stosowania wiadomości 

- w sytuacjach typowych  według wzorów ( przykładów) znanych z lekcji i  

podręcznika 

5. Wymagania  dopełniające ( D) na stopień bardzo dobry obejmują  pełny zakres 

treści określonych  programem nauczania. są to: 

- złożone, trudne, ważne do opanowania 

- wymagające  korzystania  z  różnych źródeł 

- umożliwiające rozwiązywanie  problemów 

- pełne opanowanie programu i umiejętności określonych  programem nauczania 

przedmiotu  danej klasy 

- problemy  teoretyczne  i  praktyczne ujęte  programem nauczania rozwiązuje  

samodzielnie 

- sprawnie posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  

6. Wymagania  wykraczające ( W) na stopień celujący obejmują  treści: 

- znacznie  wykraczające  poza program nauczania 

- stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia 

- wynikające z indywidualnych zainteresowań 

- zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości  dodatkowych 

- biegle  posługuje  się  zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i  praktycznych z programów nauczania danej klasy 

- osiąga  sukcesy  w  konkursach przedmiotowych,  zawodach  sportowych i  

innych, klasyfikując się do finałów na szczeblu  regionalnym, wojewódzkim lub  

posiada  inne porównywalne osiągnięcia 

 



 16 

Skala i  kryteria ocen: 

 

stopień  niedostateczny - nie  opanował poziomu „K” 

stopień dopuszczający - opanował  poziom „ K” 

stopień dostateczny - opanował  poziom „K i P” 

stopień dobry  - opanował  poziom „ K ,P R ”    

stopień bardzo dobry - opanował  poziom „K , P , R , D ” 

stopień celujący - opanował poziom „ K , P , R , D ” - ma  wiadomości  z  poziomu „W” 

 

§ 18 

 

Sposoby  sprawdzania postępów uczniów 

 

1. Sprawdzanie i ocenianie dokonywane  jest przez: 

 

- odpowiedzi ustne – opowiadanie , opis , wygłaszanie tekstów z pamięci , udział w 

dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie 

 

- kartkówka – dotyczy tematów  maksymalnie z  trzech ostatnich  lekcji; może być 

zapowiedziana lub bez  zapowiedzi (czas trwania do 15 minut), 

 

- sprawdzian oraz  praca klasowa – obejmuje  zakresem zrealizowany i zakończony  

ciąg tematyczny , zapowiadane  z  tygodniowym  wyprzedzeniem  (wpis  do  e-

dziennika  lekcyjnego), czas trwania 45  minut, 

 

- dyktanda – pisanie  z  pamięci, ze  słuchu , uzupełnianie  luk  w  tekście ( przy  

zapowiadaniu  dyktanda  należy  określić rodzaj sprawdzanych umiejętności ) 

 

- prace  literackie – czas trwania  od 1 do  2  godzin lekcyjnych 

 

- prace  domowe – ćwiczenia, notatki, własna twórczość, wypracowanie  literackie, 

referat, 

 

- aktywność  na lekcji - -np. praca  w  grupie, odgrywanie  roli - drama. 

 

- prace domowe –    na  okres  ferii i  świąt  nie zadaje  się  prac  domowych, ocenę za  

pracę domową należy wpisać do oddzielnej rubryki w  e-dzienniku , 

 

- prace wytwórcze  -   ocenia się wkład pracy i zaangażowanie uczniów a nie jego 

zdolności 

 

- ćwiczenia praktyczne -  dostosowane do  możliwości ucznia. 

 

2. Częstotliwość oceniania : 

 

- na początku każdego  semestru nauczyciel informuje uczniów o sposobach 

oceniania oraz  o  ilości przewidywanych  dłuższych form pisemnych sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych; 
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- uczeń jest oceniany  systematycznie, na bieżąco według ustaleń przyjętych przez 

przedmiotowe  systemy oceniania;  

 

- w jednym tygodniu  mogą odbyć  się najwyżej dwie prace klasowe w danej klasie, 

lecz nie jednego dnia; 

 

- w  ciągu  dnia może się odbyć jeden sprawdzian i nie  więcej niż dwie kartkówki; 

 

- dłuższe formy pisemne nie mogą być przeprowadzane w pierwszych 2 dniach 

bezpośrednio po  przerwach semestralnych i świątecznych; 

 

- zmiana terminu  pracy klasowej lub sprawdzianu może odbyć się na życzenie 

uczniów i za zgodą nauczyciela  przedmiotu   

 

- prace klasowe pisemne są obowiązkowe – uczeń nieobecny ma obowiązek napisania 

pracy w  terminie ustalonym z nauczycielem – nie później  niż 2  tygodnie po  

powrocie  do szkoły; 

 

- odmówienie  pisania  zapowiedzianej  formy pisemnej lub nieusprawiedliwiona 

nieobecność równoważna jest  z wstawieniem oceny  najniższej; 

 

- uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z obowiązkowej pracy pisemnej 

powinien ją poprawić wyłącznie w terminie 2 tygodni od rozdania prac 

 

- w e-dzienniku  ocena z poprawionej pracy klasowej stawiana  jest z prawej strony 

pierwszej oceny i oddzielona znakiem „ / ”; 

 

- uczeń, który nie pisał pracy  z przyczyn losowych ma obowiązek napisać tę pracę              

w terminie dwóch tygodni od powrotu do szkoły, po uprzednim uzgodnieniu                       

z nauczycielem; jeśli nie wywiąże się z obowiązku otrzymuje ocenę niedostateczną, 

bez możliwości poprawy w innym terminie. 

 

- prace pisemne (kartkówki) obejmujące wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich 

lekcji nie muszą być zapowiedziane i oceny z tych prac nie podlegają poprawie. 

 

- sprawdzanie  wiadomości i  umiejętności z całego  semestru , bądź całego roku, 

ujęte  jest w szkolnym planie pracy na dany rok szkolny i przeprowadzane w  formie 

wewnątrzszkolnej  analizy osiągnięć edukacyjnych , uczeń jest powiadomiony o  tej  

formie sprawdzania osiągnięć na  miesiąc wcześniej; 

 

- na prośbę  ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) , sprawdzone  i  

ocenione  pisemne prace kontrolne oraz inna  dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom) na 

terenie szkoły. Szczegółowe zasady uwzględnione są w PSO. 

 

 

3. Skala ocen: 

 

- Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  ustala się w 

stopniach według następującej skali: 
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celujący 

bardzo dobry   

dobry   

dostateczny   

dopuszczający   

niedostateczny   

- Oceny bieżące, śródroczne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach 

według następującej skali: 

  
1. Oceny bieżące 2. Oceny śródroczne 

6 celujący  lub cel  

5 bardzo dobry  lub bdb  

4 dobry lub db  

3 dostateczny  lub dst   

2 dopuszczający  lub dop 

1 niedostateczny  lub ndst 

 

 

- Ocenę roczną  wystawia się na podstawie  oceny śródrocznej  i ocen cząstkowych z 

II semestru. Ocenę śródroczną traktuje się jako jedną z ocen bieżących  w II 

semestrze. 

 

- Oceny  bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z  zajęć edukacyjnych 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w  stopniu umiarkowanym lub znacznym 

są ocenami opisowymi. 

 

- Oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć edukacyjnych nie  mają wpływu na ocenę  

klasyfikacyjną  zachowania 

 

 

4. Ustala się zasadę minimalnych  bieżących  ilości ocen cząstkowych w semestrze: 

 

Minimalna ilość ocen 

cząstkowych w 

semestrze 

Liczba godzin 

danego przedmiotu 

tygodniowo 

3 1 

5 2 

7 3 

8 4 

9 5   i  więcej 

 

- w  e-dzienniku  można zapisywać następujące  oceny  bieżące ( uwzględniając 

plusy  i   minusy ): 6,   +5,   5,   -5,   +4,   4,   -4,   +3,   3,   -3,   + 2,   2, - 2,  1  

- w  e-dzienniku  można  zapisywać w odrębnych rubrykach znaki typu: 

„np.” – nieprzygotowanie do zajęć 

- w e-dzienniku zapis nk oznacza nieklasyfikowany 
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„-”  - nieprzygotowanie po wykorzystaniu przewidzianych „np”, brak 

pomocy,   

               brak zeszytu, brak pracy domowej 

      „+” – aktywność w czasie lekcji 

      „nb” - nieobecność ucznia np. podczas sprawdzianów, zajęć technicznych i  

                plastyki 

 

§ 19 

 

Terminy  oddawania  sprawdzonych  prac  pisemnych : 

 

- prace klasowe i sprawdziany  do dwóch tygodni 

 

- kartkówki  do jednego  tygodnia 

 

- prace  pisemne o charakterze literackim do dwóch tygodni 

 

 

§ 20 

 

Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć, bez ponoszenia konsekwencji: 

 

1. Wskutek wypadków losowych  

 

2. Może być nieprzygotowany do zajęć bieżących: 

 

- przy 1 godzinie tygodniowo zajęć 1 raz w semestrze 

- przy 2 lub więcej zajęciach tygodniowo 2 razy w semestrze lub według zasady       

nieprzygotowanie + - - - 

- z zajęć wychowania fizycznego 3 razy w semestrze  

bez otrzymania oceny niedostatecznej, o ile zgłosi ten fakt nauczycielowi przed 

lekcją, każde kolejne nieprzygotowanie do zajęć jest równoważne z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej 

    

3. Z  powodu choroby trwającej dłużej niż pięć dni roboczych (nieobecność 

usprawiedliwiona)- na uzupełnienie wiadomości i zeszytów uczeń ma pięć dni. 

 

4. Przez 5 kolejnych dni po powrocie z sanatorium. 

 

5. Jednodniowe zawody sportowe i inne wyjścia nie zwalniają od przygotowania do 

zajęć  

w dniu następnym i uzupełnienia zeszytów 

 

§ 21 

 

Sposób ustalania śródrocznej i rocznej oceny zachowania 

 

1. Ocenianie zachowania jest realizowane w punktowym systemie oceniania. 
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2. Ocenę wystawia wychowawca klasy dwa razy w ciągu roku szkolnego – na 

koniec  

I semestru i na koniec roku szkolnego. 

3. Ocenianie polega na przyznawaniu punktów dodatnich i ujemnych przez cały 

semestr. 

4. Uczeń zdobywa dodatnie punkty podejmując działania określone w ust. 20 jako 

zachowania pozytywne, a punkty ujemne, gdy prezentuje zachowania określone 

w ust. 21 jako zachowania negatywne. 

5. Uczniowi może zostać przyznana następująca ocena zachowania: 

a. wzorowa 

b. bardzo dobra 

c. dobra 

d. poprawna 

e. nieodpowiednia 

f. naganna 

6. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się zwracając szczególną uwagę na: 

a. stosunek ucznia do wykonywania obowiązków szkolnych 

b. dbałość o piękno mowy ojczystej 

c. udział ucznia w konkursach 

d. zaangażowanie ucznia w aktywną pracę na rzecz szkoły lub klasy. 

Okazywanie szacunku innym uczniom, nauczycielom i wszystkim  

pracownikom szkoły 

f. szanowanie mienia szkoły 

g. dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych 

7. Najważniejszym kryterium oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych 

przez  

ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w § 3 tego regulaminu. Ponadto na ocenę  

zachowania mają wpływ: 

a. samoocena ucznia, 

b. opinia zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia uczniów danej klasy,  

sformułowana w toku dyskusji, 

c. opinia nauczyciela wychowawcy. 

8. Każdy nauczyciel uczący w szkole lub prowadzący dodatkowe zajęcia ma 

prawo i obowiązek wpisywania w e -dzienniku pozytywnych i negatywnych 

uwag oraz przyznawania punktów każdemu z uczniów. 

9. Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami, zgłaszają swoje uwagi 

odnośnie  

zachowania uczniów do wychowawcy lub innego nauczyciela. 

10. Zarówno dodatnie jak i ujemne punkty są wpisywane przez uprawnione do tego 

osoby do e –dziennika. 

11. Wychowawca klasy ma obowiązek zliczania punktów uzyskanych przez ucznia 

przed każdym zebraniem z rodzicami i informować rodziców o ilości 

zgromadzonych punktów przez dziecko. 

12. O każdorazowym przyznaniu punktów uczeń powinien zostać poinformowany 

przez  

wychowawcę lub innego nauczyciela. 

13. Zadaniem każdego wychowawcy jest powiadomienie rodziców w trakcie 

pierwszego zebrania oraz uczniów swojej klasy na lekcji wychowawczej o 

zasadach funkcjonowania Punktowego Systemu Oceniania Zachowania w 

Szkole Podstawowej  w Konopiskach 
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14. Na tydzień przed śródrocznym lub rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

wychowawca jest zobowiązany do powiadomienia poprzez e dziennik rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanej ocenie zachowania 

15. Ustalona ocena  zachowania jest oceną ostateczną. 

16. W wyjątkowych sytuacjach uczeń wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) ma  

prawo odwołać się od wystawionej przez wychowawcę oceny, co reguluje tryb  

odwoławczy. Ustalenie rocznej oceny zachowania następuje w terminie 5 dni od 

zgłoszenia zastrzeżeń. 

17. O ocenie ucznia z orzeczoną niepełnosprawnością decyduje wychowawca po  

konsultacji zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. 

18. Formy i sposoby uzyskiwania oceny wyższej  zachowania . Uczeń ubiegający 

się o ocenę wyższą  zachowania zobowiązany jest wykonać prace na rzecz 

szkoły ustalone przez Zespół Wychowawczy 

 

19. Procedury ubiegania się o ocenę wyższą zachowania: 

1) Uczeń ma prawo ubiegać o wyższą ocenę  z zachowania spełniając 

odpowiednie warunki; 

Otrzymując propozycję oceny semestralnej , bądź końcowo rocznej  z 

zachowania , uczeń może zwrócić się z ustną prośbą do wychowawcy o 

uzyskanie oceny wyższej 

a) Uczeń ubiegający się o ocenę nie może być w konflikcie z prawem, 

b) Nie może być odnotowany jako uczeń wagarujący, 

c) Nie może rażąco zaniedbywać swoich obowiązków, 

d) Nie może być sprawca przemocy wobec innych . 

2) Uczeń ubiegający się o wyższą ocenę z zachowania musi wykonać 

powierzone mu przez wychowawcę zadanie do wykonania . 

3) Zadanie musi mieć charakter społeczny i ma służyć bezpośrednio dobru klasy 

lub szkoły. 

4) Powierzone zadanie musi być wykonane w czasie wolnym od zajęć 

lekcyjnych. 

5) Uczeń musi wykonać zadanie w terminie ustalonym przez wychowawcę.  

6) Nie wywiązując się w podanym terminie uczeń traci możliwość ubiegania się 

o ocenę wyższą  zachowania. 

 

20. Punktacja dodatnia: 

 

Lp Zachowanie ucznia Ilość  

punktów 

Częstotliwość 

Oceniania 

1. 100% frekwencji w 

semestrze na zajęciach 

dydaktycznych 

+20 raz w semestrze 

 

2. 

Praca w kołach 

zainteresowań, udział w 

zajęciach  

pozalekcyjnych 

(uczestnictwo musi być  

udokumentowane) 

+10 raz na semestr 

3. Wypełnianie obowiązków 

w samorządzie klasowym 

+10 raz na semestr 

4. Wypełnianie obowiązków +10 raz na semestr 
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Lp Zachowanie ucznia Ilość  

punktów 

Częstotliwość 

Oceniania 

w samorządzie szkolnym 

5. Pełnienie funkcji w poczcie 

sztandarowym 

+30 raz na semestr 

6. Współorganizowanie 

uroczystości i innych 

imprez klasowych, 

szkolnych, 

środowiskowych i 

sportowych 

+10 każdorazowo 

7. Okolicznościowe 

reprezentowanie szkoły 

poza jej murami 

+10 każdorazowo 

 

 

 

8. 

Udział w konkursach 

przedmiotowych: 

* etap szkolny  

*etap rejonowy  

*etap wojewódzki – 

- laureat  

 

+15 

+30 

+50 

+100 

każdorazowo 

 

 

9. 

 

 

 

Udział w konkursach 

artystycznych i innych: 

* szkolnych  

*gminnych 

* powiatowych 

* wojewódzkich 

- miejsca (1-3) miejsce I, II, 

III  

* ogólnopolskich [I-III] 

 

+10 

+15 

+20 

+40 

+100,+70,+30 

+100,+70,+30 

każdorazowo 

 

 

 

 

10. 

Udział w zawodach 

sportowych: 

* gminnych 

*powiatowe 

miejsca I, II, III 

* region – udział 

miejsca I, II,III 

* wojewódzkie  

- miejsca (I,II,III)  

*ogólnopolskie  

miejsca I,II,III 

 

+10 

+10 

+20,+15,+10 

+20 

+20,+15,+10 

+40 

+30,+25+20 

+100 

+50,+40, +30 

każdorazowo 

11. Praca na rzecz klasy, szkoły 

i  społeczności lokalnej 

(wolontariat np. Caritas) 

+10 każdorazowo 

12. Udział w projekcie 

edukacyjnym (poza 

projektem realizowanym 

obowiązkowo), szczególne 

zaangażowanie w realizację 

obowiązkowego projektu 

edukacyjnego. 

+10 Każdorazowo 
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Lp Zachowanie ucznia Ilość  

punktów 

Częstotliwość 

Oceniania 

 

13. 

Godne, kulturalne 

zachowanie się w szkole i 

poza nią – okazuje 

szacunek nauczycielom, 

innym pracownikom szkoły 

i kolegom  

+10 

 

raz na semestr 

14. Właściwe reagowanie na 

niepożądane zachowania 

+10 każdorazowo 

 

15. Brak godzin 

nieusprawiedliwionych w 

semestrze  

Punktualność, brak 

spóźnień w semestrze  

+10 

+10 

raz na semestr 

16. Brak negatywnych uwag w 

zeszycie wychowawcy w 

ciągu semestru 

+10 raz na semestr 

17. Pomoc niepełnosprawnym 

kolegom  

+30 raz na semestr 

18. Wzorowo wypełniane 

obowiązki  dyżurnego  

+20 +15 +10 

+5 

raz na semestr 

19. Inicjatywa własna ucznia 

(np. przygotowanie 

materiałów na zajęcia z 

wychowawcą, dodatkowe 

prace ) 

+10 każdorazowo 

20. Zaangażowanie w 

przeprowadzanie akcji 

odbywających się na 

terenie szkoły  

+10 raz na semestr 

21. Przestrzeganie Regulaminu 

stroju i wyglądu ucznia 

(brak makijażu, nie 

farbowanie włosów, 

schludny strój) 

+20 raz na semestr 

22. Troska i dbałość o mienie 

szkoły 

+ 5 każdorazowo 

23 Systematyczne korzystanie 

ze zbioru biblioteki 

szkolnej 

+20 raz w semestrze 

24 Udział w akcjach 

charytatywnych (zbiórka 

zakrętek, baterii, i In) 

+10 raz semestrze za 

każdy udział w 

akcji 

 

21. Punktacja ujemna: 

 

Lp. Zachowanie ucznia Ilość  

punktów 

Częstotliwość 

Oceniania 

1. Przeszkadzanie na lekcji -5 każdorazowo 
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Lp. Zachowanie ucznia Ilość  

punktów 

Częstotliwość 

Oceniania 

 

2. Nieprzestrzeganie i 

niewykonywanie zarządzeń 

oraz  

poleceń dyrektora i 

nauczycieli 

-5 każdorazowo 

 

3. Wulgarne słownictwo -10 każdorazowo 

 

4. Zaśmiecanie otoczenia -5 każdorazowo 

 

5. Aroganckie zachowanie w 

stosunku do nauczycieli, 

innych  

pracowników szkoły ,w 

szkole i poza nią w trakcie 

dowozów 

-10 każdorazowo 

 

6. Umyślne niszczenie mienia 

szkoły ,np. 

niszczenie stolików 

lekcyjnych, krzeseł , 

pisanie po ścianach, 

ławkach, w toaletach itp. 

oprócz pokrycia kosztów 

naprawy 

 

-20 każdorazowo 

 

7. Umyślne zniszczenie 

cudzej własności 

-20 każdorazowo 

 

8. Okłamanie nauczyciela lub 

innego pracownika szkoły 

-10 każdorazowo 

 

9. Fałszowanie dokumentów, 

usprawiedliwień, 

niszczenie  

dokumentów 

-10 każdorazowo 

 

10. Strój oraz wygląd 

niezgodny z regulaminem 

szkoły  

-5 każdorazowo 

 

11. Farbowanie włosów -25 raz na semestr 

12. Brak odpowiedniego stroju 

na uroczystościach 

szkolnych  

(apele, akademie, 

egzaminy), brak obuwia 

zmiennego 

-5 każdorazowo 

 

13. Samowolne wychodzenie 

poza teren szkoły w czasie  

przerw lub lekcji, oraz 

samowolne oddalanie się 

od grupy  

-10 każdorazowo 
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Lp. Zachowanie ucznia Ilość  

punktów 

Częstotliwość 

Oceniania 

w czasie zorganizowanego 

wyjścia 

14. Używanie telefonów 

komórkowych, sprzętu 

grającego  

i nagrywającego w celach 

innych niż edukacyjne na 

terenie szkoły 

-10 każdorazowo 

 

15. Niewywiązywanie się z 

podjętych zobowiązań 

-10 każdorazowo 

 

16. Uczestniczenie w 

sytuacjach lub stwarzanie 

sytuacji  

zagrażających zdrowiu i 

bezpieczeństwu, 

zastraszanie,  

naśmiewanie się, 

szydzenie, obmawianie, 

przemoc  

psychiczna i fizyczna, 

agresja w stosunku do 

rówieśników,  

nauczycieli i innych 

pracowników szkoły 

-30 każdorazowo 

 

17. Wnoszenie na teren szkoły 

przedmiotów zagrażających  

zdrowiu i życiu oraz ich 

używanie 

-30 każdorazowo 

 

18. Picie alkoholu/zażywanie 

narkotyków 

-50 każdorazowo 

19. Palenie papierosów -30 każdorazowo 

20. Towarzyszenie osobom 

pijącym/zażywającym  

narkotyki/odurzającym 

się/palącym papierosy na 

terenie  

szkoły i poza nią 

-30 każdorazowo 

 

21. Wnoszenie na teren szkoły 

alkoholu/narkotyków, 

innych  

używek 

-50 każdorazowo 

 

22. Posiadanie papierosów -30 każdorazowo 

23. Wyłudzanie pieniędzy, 

towarzyszenie w 

wyłudzaniu  

pieniędzy lub stwarzanie 

okoliczności sprzyjających  

wyłudzaniu pieniędzy 

-50 każdorazowo 
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Lp. Zachowanie ucznia Ilość  

punktów 

Częstotliwość 

Oceniania 

24. Kradzież, udział w 

kradzieży 

-50 każdorazowo 

 

25. przejawy zachowań 

nieakceptowanych 

społecznie, które  

naruszają wolność 

człowieka i jego dobra 

osobiste:  

nagrywanie filmów, 

publikowanie na stronach 

www – bez  

zgody zainteresowanego – 

zdjęć, filmów; szkalowanie,  

oczernianie, wyzywanie 

(maile, listy, sms-y, 

podburzanie  

do negatywnych zachowań) 

-20 każdorazowo 

 

26. samowolne opuszczanie 

bez usprawiedliwienia 

zajęć  

lekcyjnych ( wagary) 

(3 spóźnienia traktuje się 

jako 1 godz. lek.  

nieusprawiedliwioną) 

-5 za każdą 

godzinę 

raz w miesiącu 

27. niezwrócenie książek do 

biblioteki szkolnej 

- 10 przed 

zakończeniem 

roku szkolnego 

28. Brak zeszytu do kontaktów 

z rodzicami 

-5 każdorazowo 

29. Nie systematyczne 

usprawiedliwianie swoich 

nieobecności 

-5 każdorazowo 

 

22. Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 200 punktów, co jest 

równowartością oceny dobrej zachowania. W ciągu danego semestru swoim 

zachowaniem, uczeń przyczynia się do zwiększenia lub zmniejszenia liczby 

punktów, a tym samym uzyskania odpowiedniej oceny zachowania. I tak: 

400 i więcej i maksymalnie minus 15 punktów w ciągu semestru za drobne 

przewinienia np. spóźnienia (wzorowa).  

Punkty ujemne nie mogą dotyczyć konfliktów z prawem, zachowań 

agresywnych i niewłaściwych wobec innych osób oraz propagowania 

uzależnień w szkole i poza nią. 

300 – 399 i maksymalnie minus 30 punktów w ciągu semestru za drobne 

przewinienia np. spóźnienia (bardzo dobra).  

Punkty ujemne nie mogą dotyczyć konfliktów z prawem, zachowań 

agresywnych i niewłaściwych wobec innych osób oraz propagowania 

uzależnień w szkole i poza nią. 

200 – 299 (dobra)  
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100 – 199 (poprawna) 

0 – 99 (nieodpowiednia) 

23. Punkty ujemne (naganna)Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, nie 

może otrzymać oceny zachowania wyższej niż „nieodpowiednia”, bez względu 

na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego semestru. 

 

24. Pod koniec I semestru punkty sumuje się, a otrzymaną liczbę nauczyciel – 

wychowawca zamienia na odpowiednią ocenę zachowania. Z początkiem 

kolejnego  

semestru uczeń otrzymuje znowu 200 punktów. Pod koniec II semestru zliczone  

zostają punkty za zachowanie w II semestrze. 

 

25. Przy ustalaniu oceny końcowo rocznej bierzemy pod uwagę ilość punktów 

zdobytych w I i II semestrze . Sumujemy ilość punktów i dzielimy przez 2 

semestry  

26. Zakładając, że ocena wzorowa odpowiada 6, bardzo dobra 5, dobra 4, poprawna 

3, nieodpowiednia 2 a naganna 1 , roczną ocenę z zachowania wylicza się jako 

średnią z oceny za I i II semestr. W przypadku, gdy uczeń za II semestr uzyskał 

wyższą ocenę niż w semestrze I wychowawca może zaokrąglić ocenę roczną do 

góry, w przeciwnym wypadku w dół. 

27. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

28. 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 poradni      

psychologiczno -  pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

29. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie 

szkoły jest zakazane. W przypadku niestosowania się do zarządzeń uczeń 

otrzymuje uwagę negatywną. Telefon i inne urządzenia elektroniczne  zostaje 

zabrane i zdeponowane u dyrektora szkoły, a po jego odbiór zgłasza się rodzic. 

30. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na : 

a) oceny z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem  

     § 12 pkt 10 c, d, 

c) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu  szkoły przez ucznia, któremu w szkole  

Co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, 

d) Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej,  

      a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły. 

31. Ocenę z zachowania ustala wychowawca, a w przypadku stwierdzenia, że roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykła 

większością głosów,  

      w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
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32. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą: 

- dyrektor szkoły, 

- wychowawca klasy, 

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie, 

- pedagog,  

- psycholog, 

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

- przedstawiciel rady rodziców. 

 

 

§ 22 

 

Sposoby i techniki gromadzenia informacji o uczniach: 

 

1. e-dziennik. 

 

2. arkusze ocen.- wypełnia wychowawca 

 

Archiwizacja prac klasowych uczniów, prowadzona jest przez nauczycieli danego 

przedmiotu (nauczyciel przechowuje pracę do końca danego roku szkolnego, po 

czym ulegają one likwidacji. 

 

§ 23 

 

Klasyfikowanie 

 

1. Klasyfikowanie uczniów odbywa się dwa razy w ciągu roku szkolnego. 

 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonym w szkolnym planie nauczania,  

i  zachowania ucznia  oraz  ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej  w   

statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych  oraz  

śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej zachowania. 

 

3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w 

terminie określonym w statucie szkoły. 

 

4.  Ustalona ocena klasyfikacyjna śródroczna  jest traktowana jako jedna z cząstkowych 

ocen w II semestrze. 

 

5. Różnica między wysokością oceny śródrocznej i rocznej nie może przekraczać 1    

stopnia  na   skali ocen ( np. 3 – ocena śródroczną, roczna maksymalnie 4). 

 

6. Ocena  klasyfikacyjna roczna jest wynikiem podsumowania osiągnięć edukacyjnych 

określonych w  rocznym szkolnym planie nauczania. 

 

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 
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nauczania, z  uwzględnieniem  indywidualnego programu edukacyjnego  

opracowanego  dla  niego, i zachowania  ucznia w  danym roku  szkolnym oraz 

ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych  zajęć edukacyjnych i  rocznej oceny 

klasyfikacyjnej  z zachowania.  

 

8. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na  

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 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.   

 

9. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

 

10. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.  

 

11. Sprawdzone i ocenione  pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) 

na terenie szkoły. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w 

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

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

 

15. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informatycznej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej)semestralnej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona 

 

16. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i powiatowym w szkole  

podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim  bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał otrzymuje 

z tych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

 

17. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia ( pismem normującym) z zajęć wychowania 

fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz 

poradnię specjalistyczną na czas określony.  

Istnieje możliwość zwolnienia ucznia przez dyrektora szkoły z wykonywania ćwiczeń 
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fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,  a nie z całych zajęć wychowania 

fizycznego- w tym celu uczeń musi przedstawić stosowne zwolnienie. 

 

18. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast  oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”. 

 

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

przebiegu nauczania  zamiast oceny klasyfikacyjnej  wpisuje  się  „ zwolniony ”. 

 

20.  Na 7 dni przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych i śródrocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej i śródrocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania, w następujących terminach i formie: 

 

a) najpóźniej na 7 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia edukacyjne wpisują do e - dziennika, w specjalnie wydzielonej 

rubryce przewidywana dla ucznia ocenę, 

 

b) na miesiąc przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne wpisują do e-dziennika przewidywaną dla ucznia ocenę 

niedostateczną, 

 

c) uchylony 

 

d) niedostarczenie przez ucznia, w ciągu 3 dni podpisanej przez rodziców 

(prawnych opiekunów) informacji dotyczącej ocen niedostatecznych  

powoduje wysłanie przesz wychowawcę listu poleconego. Potwierdzenie 

nadania przechowuje wychowawca klasy do końca roku szkolnego. 

 

21. 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 (potwierdzonej podpisem na karcie zbiorczej wysokości 

proponowanej oceny zachowania), uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia  

 

22. 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.  

 

23. Jeżeli  w  wyniku klasyfikacji  rocznej  stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych  ucznia  uniemożliwi  lub utrudni  kontynuowanie  nauki w  klasie 

programowo wyższej  szkoła,  w  miarę możliwości  stwarza uczniowi  szansę 

uzupełnienia braków. 

 



 31 

24. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o ocenach na bieżąco :  

- podczas indywidualnych spotkań, 

- podczas konsultacji, 

- na zebraniach z rodzicami 

-poprzez e-dziennik. 

 

 

 

§ 24 

 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

 

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 

przekraczających  połowę  czasu przeznaczonego na te zajęcia                    w 

szkolnym planie nauczania. 

       

 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej  może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

 

3. Na wniosek  ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na wniosek  jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

 

4. Egzamin klasyfikacyjny  zdaje również uczeń: 

- realizujący, na podstawie odrębnych przepisów , indywidualny program lub tok  nauki; 

- spełniający  obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

 

5. Uczniowi  spełniającemu  obowiązek  szkolny lub obowiązek poza szkołą i zdającemu   

egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z  zachowania. 

 

                   

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w  formie  pisemnej i  ustnej, obejmuje on 

zagadnienia na ocenę bardzo dobrą. Uczeń, aby zdać egzamin musi uzyskać 51% 

przewidywanych punktów.  

  

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

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

8. Termin egzaminu  klasyfikacyjnego uzgadnia  się z uczniem i  jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami ). 

 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia  przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora  szkoły , nauczyciela takich  

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
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10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego  obowiązek szkolny, obowiązek  

nauki poza szkołą, przeprowadza komisja , powołana przez dyrektora szkoły, który  

zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki poza  szkołą. 

      W skład  komisji  wchodzą: 

- dyrektor  szkoły albo nauczyciel  zajmujący w  tej  szkole inne stanowisko  

            kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

      -     nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych  w  szkolnym planie nauczania  

      dla odpowiedniej klasy. 

 

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz  jego rodzicami ( prawnymi 

opiekunami ) liczbę  zajęć edukacyjnych , z których uczeń może zdawać egzaminy w  

ciągu  jednego dnia. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół  zawierający w  

szczególności : 

a) imiona i nazwiska  nauczycieli uczestniczących w pracach komisji 

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

c) zadania ( ćwiczenia ) egzaminacyjne; 

d) 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. 

 

13. W przypadku  nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w  dokumentacji      

przebiegu nauczania zamiast oceny  klasyfikacyjnej wpisuje  się  „nieklasyfikowany ” 

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w  wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z  zajęć edukacyjnych  jest ostateczna. 

 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w  wyniku egzaminu klasyfikacyjnego     

niedostateczna  roczna ocena klasyfikacyjna  z  zajęć edukacyjnych może być  

zmieniona  w  wyniku egzaminu  poprawkowego. 

 

 

§25 

 

Egzamin poprawkowy 

        

 

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może 

wyrazić  zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 

 

 

2.   Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor  szkoły w ostatnim tygodniu 

ferii letnich. 
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4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

   W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

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

członek komisji. 

 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 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: 

a) skład komisji,  

b) termin egzaminu poprawkowego,  

c) pytania egzaminacyjne,  

d) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.  

 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

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

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

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

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna 

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

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych z zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe  zajęcia edukacyjne są, zgodne ze 

szkolnym planem  nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

9. Uczeń ,który nie zdał egzaminu poprawkowego i wykorzystał możliwość warunkowej 

promocji, powtarza klasę.  

10. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna 

 

§ 26 

 

 

Warunki   i  tryb  uzyskiwania  wyższej  niż   przewidywana rocznej oceny  

klasyfikacyjnej zachowania i obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
 

Zachowanie: 

 

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

dyrektora szkoły, jeżeli uznają ,że proponowana roczna ocena  klasyfikacyjna 

zachowania została  ustalona   niezgodnie  z przepisami prawa  dotyczącymi trybu 

ustalania  tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w  terminie do 3 dni po 

otrzymaniu informacji zawartej w zeszycie korespondencyjnym. Odwołanie musi 
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zawierać szczegółowo przedstawione, konkretne zarzuty oraz wskazać ocenę, jaka 

zdaniem odwołującego się, powinna być wystawiona. 

Ustalenie rocznej oceny zachowania następuje w terminie 5 dni  od zgłoszenia 

zastrzeżeń. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia ponownej analizy wysokości   

proponowanej oceny i przedłożenia uczniowi i rodzicowi jej uzasadnienia. W 

przypadku konsekwentnego odwoływania się rodzica od wysokości proponowanej 

oceny nauczyciel – ustala roczną    ocenę  klasyfikacyjną  zachowania w drodze: 

- ponownej  samooceny  ucznia, 

- ponownej opinii wszystkich nauczycieli uczących ucznia, 

- ponownej opinii klasy, 

- ponownej opinii wszystkich pracowników  szkoły, 

- głosowania  zwykłą większością głosów zespołu wychowawczego 

     ( w  przypadku równej liczby    głosów decyduje głos  wychowawcy  klasy ) 

 

Ocena ustalona przez wychowawcę  jest  ostateczna.  

  

             

Zajęcia edukacyjne: 

 

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

dyrektora szkoły, jeżeli uznają ,że proponowana roczna  ocena  klasyfikacyjna  

z zajęć edukacyjnych  obowiązkowych  i  nadobowiązkowych , została  ustalona   

niezgodnie  z przepisami prawa  dotyczącymi trybu ustalania  tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w  terminie do 3 dni po otrzymaniu informacji. Odwołanie musi 

zawierać szczegółowo przedstawione, konkretne zarzuty oraz wskazać ocenę, jaka 

zdaniem odwołującego się, powinna być wystawiona. 

 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia ponownej analizy wysokości 

proponowanej oceny i przedłożenia uczniowi i rodzicowi jej uzasadnienia. W 

przypadku konsekwentnego odwoływania się rodzica od wysokości proponowanej 

oceny nauczyciel uzgadnia termin przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i 

umiejętności , w formie pisemnej i ustnej.  

 

3. Uczeń ma wówczas obowiązek przystąpienia do sprawdzianu wiadomości i 

umiejętności  w formie pisemnej lub ustnej w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

 

4. Ocena uzyskana w wyniku sprawdzianu jest oceną opisową ostateczną. 

 

§ 27 

 

Promowanie  i  ukończenie szkoły 

 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo  wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych  zajęć edukacyjnych,  

określonych w szkolnym programie  nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne  

wyższe od  oceny  niedostatecznej. 
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2.  O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym 

3. Począwszy  od  klasy IV szkoły podstawowej, uczeń  nie  otrzymuje  promocji do  klasy  

programowo  wyższej i powtarza  klasę, jeżeli z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, 

określonych  w szkolnym planie  nauczania otrzymał  oceny  niedostateczne i nie 

poprawił ich podczas egzaminu poprawkowego. 

 

4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 

dwa  razy z rzędu ustalono naganną  roczną ocenę  klasyfikacyjną zachowania 

 

5. Uczeń  kończy  szkołę podstawową: 

 

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

klasyfikacyjne z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych  uzyskane  w  klasie programowo  

wyższej oraz  roczne oceny  klasyfikacyjne z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych, 

których  realizacja  zakończyła  się w  klasach programowo niższych  uzyskał oceny  

klasyfikacyjne wyższe  od  oceny  niedostatecznej, 

b) jeżeli  przystąpił  do  sprawdzianu. 

 

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

końcowej uzyskał  z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych  średnią  ocen  co  najmniej 

4,75 oraz  co  najmniej bardzo  dobrą ocenę zachowania.  

7. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte  w 

indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

 

§ 28 

 

Nagradzanie  uczniów promowanych do  klasy wyższej i  kończących  szkołę 

 

 

1. Świadectwo z wyróżnieniem (  promocyjne lub ukończenia  szkoły ) otrzymuje    uczeń 

klasy IV- VI, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnia  ocen co  

najmniej 4,75 oraz bardzo dobre i wzorowe zachowanie. 

 

2. Za  szczególne  osiągnięcia edukacyjne uczniowie otrzymują nagrodę książkową.  

 

3. Za  szczególne osiągnięcia  sportowe  uczniowie  otrzymują na  koniec  roku  szkolnego 

dyplom uznania i  nagrodę  książkową. 

 

4. Za pierwsze  miejsce w  czytelnictwie , uczniowie otrzymują na  koniec  roku szkolnego  

nagrodę  książkową 

 

5. Za 100 % frekwencji w całym  roku  szkolnym , uczniowie otrzymują nagrodę  

książkową. 
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6. Dopuszcza się ewentualność dodatkowych nagród fundowanych przez sponsorów, 

przyjaciół szkoły.  

 

7. Rodzice  ucznia otrzymują  podziękowania w  formie  pisemnej  za znaczącą pomoc i 

współpracę  ze  szkołą. 

 

8. Wyróżnieni  uczniowie i rodzice są  promowani w  szkole i  środowisku poprzez  formy 

wizualne na terenie szkoły,  wpis do kronik klasowych, kroniki szkolnej i publikacje w  

prasie  lokalnej. 

 

              

Rozdział 4 

 

Uchylony 

  

 

Rozdział 5 

EWALUACJA 

                                                                      

§ 30 

 

1. Wewnątrzszkolne Ocenianie W Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopiskach 

Szkoła Podstawowa podlega procesowi ewaluacji w celu doskonalenia oraz 

podnoszenia jakości oceniania. 

2. Wyniki  zbiera, opracowuje i upowszechnia powołany przez dyrektora zespół i 

przedstawia w  formie  raportu  rocznego. 

3. Metody ewaluacji stosowane w szkole: 

a) rozmowy, wywiady i ankiety skierowane do  nauczycieli, rodziców  

      i uczniów szkoły, 

b) arkusze samooceny dla nauczycieli, uczniów, 

c) arkusze obserwacji zajęć edukacyjnych, 

d) szkolne badania osiągnięć uczniów. 

 

4. Ewaluacji dokonuje się w terminach: 

a) na początku i na końcu etapu kształcenia, 

b) na bieżąco i podczas roku szkolnego  (ewaluacja kształtująca), 

c) na koniec roku szkolnego ewaluacją sumująca .           

 

5. Odbiorcami ewaluacji są członkowie rady pedagogicznej, rady rodziców oraz   

samorządu uczniowskiego. 

 

 

Niniejszy regulamin może być nowelizowany przez Radę Pedagogiczną na wniosek 

zainteresowanego nauczyciela lub dyrektora szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

 

     

 

 


