
ZASADY OCENIANIA 

OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RYCZOWIE 

OPRACOWANE NA PODSTAWIE STATUTU SZKOŁY  

(TEKST JEDNOLITY Z 12.12.2012 R. Z PÓŹN. ZMIANAMI) 

 

Tryb i warunki ustalania ocen 
 

1. Każdy nauczyciel na pierwszych zajęciach edukacyjnych informuje uczniów oraz rodziców 

o wymaganiach edukacyjnych nauczanego przedmiotu, o sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, zasadach oceniania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Fakt poinformowania uczniów i rodziców nauczyciel odnotowuje w dzienniku 

lekcyjnym.  

2. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców 

o zasadach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej ocenie z zachowania. Fakt poinformowania uczniów i rodziców wychowawca 

odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.  

2a. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, 

bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

3. Nauczyciele dokonują bieżącej i okresowej kontroli postępów ucznia w różnych formach: 

1) Ustne sprawdzanie wiadomości – odpytywanie – stosowane na każdej lekcji wg uznania 

nauczyciela i specyfiki przedmiotu. 

2) Pisemne sprawdzanie wiadomości: 

a) zadania klasowe z języka polskiego lub matematyki – 1- lub 2-godzinne (oceny wpisane 

czerwonym kolorem do dziennika),  

b) sprawdziany z poszczególnych przedmiotów – 20-, 30-, 45-minutowe (oceny wpisane 

czerwonym kolorem do dziennika),  

c) kartkówki – 5-, 10-minutowe z trzech ostatnich lekcji – rozróżnia się 2 rodzaje kartkówek: 

kartkówka zapowiedziana oraz kartkówka niezapowiedziana (oceny wpisane zielonym 

kolorem do dziennika),  

d) testy osiągnięć szkolnych sprawdzające, różnicujące, diagnostyczne – obejmujące szerszy 

zakres programu nauczania; 



3) Praktyczne prace i ćwiczenia sprawdzające; 

4) Praca indywidualna; 

5) Praca grupowa; 

6) Aktywność na zajęciach; 

7) Przygotowanie do zajęć. 

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.  

1) Sprawdzone i ocenione pisemne prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

jest do wglądu ucznia podczas trwania jednostki lekcyjnej lub w innym terminie ustalonym z 

nauczycielem; 

2) Udostępnianie dokumentacji, o której mowa w pkt. 1. rodzicom oraz udzielanie im 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce odbywać się będzie podczas spotkań 

z rodzicami, wywiadówek lub dyżurów nauczycieli w szkole – w czasie dni otwartych. Termin 

dyżurów jest stały i podany na początku roku szkolnego. Informacje o terminie wywiadówek 

podają wychowawcy na tydzień przed planowanym spotkaniem; 

3) Dokumentacja, o której mowa w pkt. 1 udostępniana jest do wglądu na terenie szkoły 

w obecności nauczyciela lub wyznaczonego pracownika szkoły. Dokumentacja może być też 

udostępniona w inny sposób uzgodniony między rodzicem i nauczycielem.; 

4) Wgląd do dziennika lekcyjnego dotyczący ocen bieżących może być dokonany w obecności 

nauczyciela, wychowawcy oddziału lub pedagoga szkolnego;  

5)  (uchylony). 

5. Prace pisemne uczniów są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego. 

6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją w odniesieniu 

do wymagań edukacyjnych, o których mowa w §16 ust. 1. 

1) Oceny bieżące i klasyfikacyjne na prośbę ucznia nauczyciel uzasadnia na bieżąco; 

2) Oceny bieżące i klasyfikacyjne na prośbę rodzica nauczyciel uzasadnia na bieżąco, 

zwłaszcza w czasie dni otwartych i wywiadówki. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, 

o których mowa w pkt.1., w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności 

w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

7a. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 



2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

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

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

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – 

także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz 

sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

9. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na podstawie odpowiedniej dokumentacji 

zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego lub 

z realizacji zajęć wychowania fizycznego i informatyki ze względu na stan zdrowia, 

specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym: 

1) Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się 

odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści 

nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego, 

nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi. 

9a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, 

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

10. (uchylony). 

11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 9 i 9a, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

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



12. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką 

dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, z zastrzeżeniem ust. 13. 

Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 

13. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie nauki drugiego języka może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

14. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „zwolniony” 

lub „zwolniona”. 

15. Na 10 dni roboczych przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy są zobowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz z 

zachowania w formie pisemnej. Fakt poinformowania o przewidywanych ocenach 

pozytywnych odnotowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów w dzienniku lekcyjnym.  

16. W przypadku przewidywanych ocen niedostatecznych wychowawca informuje rodziców 

pisemnie na 20 dni roboczych przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

Potwierdzone przez rodziców zawiadomienia są przechowywane w aktach szkoły przez okres 

1 roku. 

17. (uchylony)  

18. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania, o którym mowa w §22. 

19. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy. 

20. Na wniosek ucznia lub jego rodziców szkoła może udostępnić do wglądu dokumentację 

egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości 

i umiejętności przeprowadzanego w wyniku wniesionych zastrzeżeń, protokół z prac komisji 

rozpatrującej zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

21. Dokumentacja, o której mowa w ust. 20 udostępniana jest do wglądu na terenie szkoły 

w obecności nauczyciela lub wyznaczonego pracownika szkoły. Dokumentacja nie może być 

wynoszona ze szkoły. Z dokonanego wglądu sporządza się adnotację. 

  



Oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania dla I etapu edukacyjnego 
 

1. Na pierwszym etapie edukacji szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych i ocena z zachowania są ocenami opisowymi. Ustala się je na podstawie stałej 

obserwacji uczniów, badania postępów ucznia i współpracy z rodzicami. 

2. Oceny opisowe – śródroczna i roczna różnią się od siebie. 

3. Ocena śródroczna, jest oceną diagnozującą i zawiera zalecenia, które dotyczyć mogą 

zarówno postępów w edukacji, jak i postępów w rozwoju społeczno–emocjonalnym. 

Formułując zalecenia, nauczyciel uwzględnia możliwości dziecka. 

4. Ocena roczna podsumowuje osiągnięcia ucznia. 

5.  Oceny bieżące wyrażone są w skali punktowej od 1 p. do 6 p. 

6 punktów – otrzymuje uczeń, który celująco opanował treści zawarte w podstawie 

programowej i biegle korzysta ze zdobytych wiadomości, twórczo rozwiązuje problemy, 

doskonale radzi sobie w trudnych sytuacjach, proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania 

problemów. Reprezentuje szkołę w środowisku. Bierze udział w różnorodnych konkursach i 

odnosi sukcesy. 

5 punktów – otrzymuje uczeń, który bardzo dobrze opanował treści zawarte w podstawie 

programowej. Sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach, 

rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy. Zadania, polecenia i ćwiczenia wykonuje 

samodzielnie, poprawnie, estetycznie, do końca i we właściwym tempie. 

4 punkty – otrzymuje uczeń, który dobrze opanował treści zawarte w podstawie programowej. 

Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, przy trudniejszych oczekuje pomocy. Po podaniu 

polecenia podejmuje działanie, lecz w trakcie działania musi być naprowadzany przez 

nauczyciela na dalszy tok myślenia. 

3 punkty – otrzymuje uczeń, który dostatecznie opanował treści zawarte w podstawie 

programowej. Dziecko oczekuje pobudzenia ze strony nauczyciela, dalej pracuje w miarę 

samodzielnie. Samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności. 

2 punkty – otrzymuje uczeń, który słabo opanował treści zawarte w podstawie programowej, 

ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania lepszych wyników. Jest niesystematyczny, 

mało aktywny, często zapomina zadań domowych, pracuje wolno, wymaga szczególnego 

wsparcia nauczyciela. 

1 punkt – otrzymuje uczeń, który nie opanował treści zawartych w podstawie programowej, 

a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Od 



początku do końca dziecko wymaga pomocy i ciągłej motywacji ze strony nauczyciela, a mimo 

to ma trudności z wykonaniem zadań nawet o niewielkim stopniu trudności. 

6. Nauczyciele stosują również inne formy bieżącego oceniania: 

1) ocenę werbalną połączoną z gestem, mimiką wyrażającą uznanie i akceptację; 

2) ocenę punktową opartą o wyniki przeprowadzonych testów wiadomości i umiejętności 

określonych przez standardy wymagań; 

3) ocenę w formie uwag do zeszytu lub dzienniczka, wydrukowane lub wypisane zwroty 

słowne, np. wspaniale, bardzo dobrze, dobrze, musisz jeszcze popracować. 

7. Z przedmiotu religia stosuje się skalę ocen przyjętych dla nauczania na etapie klas IV-VIII 

szkoły podstawowej. 

8. Nauczyciele klas I – III przy ocenie śródrocznej i rocznej biorą pod uwagę osiągnięcia: 

1) Kompetencje językowe: 

a) umiejętność słuchania, 

b) umiejętność mówienia: wymowa, spontaniczne wypowiadanie się, budowanie zdań, 

prowadzenie rozmowy, kultura wypowiedzi, dłuższe wypowiedzi, wygłaszanie tekstu 

z pamięci, 

c) umiejętność czytania: technika, poprawność, tempo, rozumienie czytanego tekstu, 

d) umiejętności pisania: nauka pisania, przepisywanie, pisanie z pamięci i ze słuchu, 

wypowiedzi pisemne, ortografia, gramatyka. 

2) Kompetencje matematyczne: 

a) problemy matematyczne w życiu codziennym: wyodrębnianie zbiorów, obliczenia 

kalendarzowe i zegarowe, mierzenie długości i pojemności, ważenie, obliczenia pieniężne, 

b) obliczenia w przestrzeni i na płaszczyźnie, 

c) znajomość liczb, działania na liczbach, 

d) rozwiązywanie zadań tekstowych, 

3) Kompetencje społeczno–przyrodnicze: 

a) prowadzenie obserwacji: jakość obserwacji, najbliższa okolica, otoczenie przyrodnicze 

i społeczne,  

b) dbałość o zdrowie, 

4) Kompetencje artystyczno–techniczne: 

a) aktywność muzyczna, 

b) aktywność plastyczna i techniczna: pomysłowość, kompozycja, planowanie pracy, 

wykorzystanie narzędzi i materiałów, 

5) Kompetencje motoryczno–zdrowotne:  



a) aktywność ruchowa, sprawność, dyscyplina. 

9. Oceny opisowe z zachowania uwzględniają: 

1)  Kulturę osobistą; 

2)  Relacje z rówieśnikami i dorosłymi; 

3)  Sposób pracy: samodzielność, koncentracja, wytrwałość, sprawność manualna, tempo 

pracy, aktywność; 

4)  Współpracę w zespole; 

5)  Przestrzeganie praw, obowiązków i regulaminów, przygotowanie do zajęć, punktualność, 

staranność, wykonanie poleceń, zachowanie w różnych sytuacjach. 

10. Zachowanie rozpatruje się w następujących kategoriach: 

A – zachowanie szczególnie przykładne, 

B – zachowanie przykładne, 

C – zachowanie poprawne, 

D – zachowanie budzące zastrzeżenia.  

 

A – Zachowanie szczególnie przykładne : 

 

Uczeń odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań. Aktywnie 

uczestniczy w zajęciach. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Jest pracowity  

i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole. Jest 

opiekuńczy, troskliwy, prawdomówny, koleżeński, kulturalny. Dotrzymuje zawartych umów. 

Panuje nad emocjami. Radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego. Potrafi dokonać 

samooceny własnego zachowania i działania oraz ocenić zachowanie innych. 

 

B – Zachowanie przykładne :  

 

Uczeń zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych, jest koleżeński, uczynny. Zna 

zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć) i ich przestrzega. Dotrzymuje warunków 

zawartych umów. W miarę możliwości stara się wywiązywać ze swoich obowiązków. Jest 

prawdomówny. Potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie innych. Jest koleżeński wobec 

rówieśników. Potrafi współpracować w zespole. 

 

C – Zachowanie poprawne : 

 



Uczeń zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje. Stara się kulturalnie nawiązać 

kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Próbuje ocenić własne zachowanie. Widzi potrzebę 

poprawy. Nie zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań. Potrafi jednak przyznać się do błędu. 

Stara się przestrzegać bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw oraz dotrzymać umów. Radzi 

sobie z własnymi emocjami. Potrafi pracować w zespole. 

 

D – Zachowanie budzące zastrzeżenia : 

 

Uczeń zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania się. Ma jednak trudności 

z ich przestrzeganiem. Rozumie na czym polega koleżeństwo. Widzi i ocenia niewłaściwe 

zachowania innych. Ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji. Ma 

własne przekonania i zasady postępowania, które budzą zastrzeżenia. Nie zawsze wywiązuje 

się ze swoich zadań i zobowiązań. 

11. Na początku roku szkolnego nauczyciel przeprowadza diagnozowanie wiedzy wstępnej 

uczniów, które jest podstawą planowania pracy edukacyjnej. Na spotkaniu z rodzicami 

nauczyciel przedstawia plan pracy edukacyjnej uwzględniający współuczestnictwo rodziców 

i uczniów w jego realizacji. Przedstawia również: 

1) Wymagania określające poszczególne poziomy zajęć edukacyjnych i zachowania, wyniki 

badań na „wejściu” i po kolejnych etapach mierzenia jakości; 

2) Zapoznaje z formą i zadaniami oceny opisowej; 

3) Określa przewidywane efekty kształcenia. 

12. Zebrane informacje oraz wynikające z nich wnioski, składające się na opis osiągnięć 

edukacyjnych ucznia, tworzą obraz jego rozwoju, dają możliwość wykrycia deficytów 

rozwojowych, wyboru metod pracy zgodnie z indywidualnym rozwojem dziecka. 

1) Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jednak w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, 

2) Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu 

ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 

szkolnego. 

 



Oceny z zajęć edukacyjnych dla II etapu edukacyjnego  
 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się według skali stopniowej: 

1) celujący   6; 

2) bardzo dobry  5; 

3) dobry   4; 

4) dostateczny  3; 

5) dopuszczający  2; 

6) niedostateczny  1. 

1a. Uchylony. 

1b. Dopuszcza się stosowanie znaków plus (+) i minus (-) w ocenach bieżących. 

1c. Dopuszcza się stosowanie plusów (+) w przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych 

(od oceny dopuszczającej wzwyż). 

2. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej oceny ze sprawdzianów ustala się według 

następującej punktacji: 

1) 0-29% - niedostateczny; 

2) 30-49% - dopuszczający; 

3) 50-74% - dostateczny; 

4) 75-89% - dobry; 

5) 90-97% - bardzo dobry; 

6) 98-100% – celujący.  

3. Przy ustalaniu ocen brane są pod uwagę następujące aspekty: 

1) Przygotowanie do lekcji: 

a) Uczeń ma obowiązek być przygotowany do lekcji. 

b) W wyjątkowych sytuacjach losowych (np. dłuższa choroba ucznia) nauczyciel może 

usprawiedliwić nieprzygotowanie ucznia do lekcji. 

c) Nauczyciel odnotowuje w dokumentacji brak zadania lub/i brak przyborów ucznia. Brak 

zadania ucznia odnotowuje się w ocenach bieżących przez wpisanie skrótu „bz”. 

2) Uchylony. 

3) Poprawa ocen : 

a) Uczeń może poprawić oceny bieżące. 

b) Uchylony, 



c) Możliwość i termin poprawy ocen, których mowa w pkt 3a jest ustalana z nauczycielem 

danego przedmiotu. 

d) Uchylony, 

e) Ocena z poprawy jest wpisywana obok oceny poprzedniej. Obydwie oceny są brane pod 

uwagę podczas klasyfikacji śródrocznej lub rocznej. 

f) Uchylony, 

g) Uchylony. 

h) Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek zaliczenia każdego sprawdzianu 

w terminie nie później niż 2 tygodnie od dnia powrotu do szkoły. Nieobecność ucznia na 

sprawdzianie/kartkówce oznaczona jest w ocenach bieżących jako „nb”. Ocena ze sprawdzianu 

jest wpisywana obok tej adnotacji. 

i) Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną, może ją poprawić w terminie do 2 tygodni od 

otrzymania sprawdzianu. 

j) Uchylony. 

k) Nauczyciele takich przedmiotów jak: jak: wychowanie fizyczne, technika, plastyka, 

muzyka, informatyka sami decydują, które umiejętności mogą być poprawiane. 

l) Fakt niewywiązania się ucznia z obowiązku oddania pracy, która podlega ocenianiu, 

oznaczony jest w dzienniku jako „-” (minus). Ocena za zadanie oddane z opóźnieniem jest 

wpisywana obok tej adnotacji. 

4. Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych nie stanowią średniej arytmetycznej ocen 

bieżących. 

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

z zachowania. 

6. Do średniej ocen na świadectwie promocyjnym oraz na świadectwie ukończenia szkoły 

wlicza się roczne oceny z dodatkowych zajęć lub religii albo etyki. 

7. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata 

lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 



8. Wyniki diagnoz i egzaminów próbnych wpisywane są do dziennika elektronicznego 

w postaci wyniku procentowego wraz z krótkim opisem testu jako informacja dla ucznia 

i rodziców. (nowy punkt) 

 

Ocena z zachowania dla II etapu edukacyjnego  
 

1. Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o funkcjonowaniu ucznia w środowisku 

szkolnym, uwzględniając zasady współżycia społecznego i normy etyczne, a w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, określonych w Statucie szkoły; 

2) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

3) dbałość i piękno mowy ojczystej; 

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

6) okazywanie szacunku innym osobom; 

7) udział w wolontariacie. 

2. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, 

ustala się według skali: 

1) Wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

2a. Dopuszcza się stosowanie skrótów przy wpisywaniu w dzienniku: 

1) wzorowe   wz; 

2) bardzo dobre  bdb; 

3) dobre   db; 

4) poprawne   pop; 

5) nieodpowiednie  ndp; 

6) naganne   ng. 

3. Ocenę z zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia i jest ona ostateczna, ale z wyłączeniem sytuacji, 

w których uczeń w sposób rażący łamie zasady określone w Statucie szkoły. Na wniosek 



nauczycieli, Dyrektora lub rodziców Rada Pedagogiczna może obniżyć ocenę z zachowania 

nawet do najniższej. 

3a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

4. Ocena z zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej 

lub ukończenia szkoły. 

1) Uchylony. 

2) Uchylony. 

5. Nie ustala się oceny z zachowania uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny. 

6. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania: Zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu 

kategoriach. Liczba punktów przyznanych w każdej kategorii zależy od ilości uwag 

(pozytywnych i negatywnych) otrzymanych przez ucznia w ciągu całego półrocza. Suma 

punktów zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych: 

1) DYSCYPLINA NA LEKCJI : - rozmawianie, podpowiadanie, ściąganie, używanie 

wulgarnego języka i gestów w stosunku do kolegów i nauczyciela, chodzenie po klasie, żucie 

gumy, jedzenie, picie, używanie telefonu komórkowego i innych nośników elektronicznych: 

a) 4 punkty: 0-1 uwaga, 

b) 3 punkty: 2-3 uwagi, 

c) 2 punkty: 4-5 uwag, 

d) 1 punkt: 6-7 uwag, 

e) 0 punktów:  8 i więcej uwag. 

2) DYSCYPLINA NA PRZERWACH : - bieganie, opuszczanie terenu szkoły, śmiecenie, 

niszczenie mienia szkolnego, gra w piłkę, gumę, krzyki, czynny lub bierny udział w bójce, 

siedzenie na parapecie, otwieranie okna, używanie telefonu komórkowego, nieodpowiednie 

zachowanie na stołówce, itp.: 

a) 4 punkty: 0-1 uwaga, 

b) 3 punkty: 2-3 uwagi, 

c) 2 punkty: 4-5 uwag, 

d) 1 punkt: 6-7 uwag, 

e) 0 punktów: 8 i więcej uwag; 

3) FREKWENCJA :  



a) 4 punkty: uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, 

b) 3 punkty: uczeń ma łącznie do 10 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub  

2-10 spóźnień, 

c) 2 punkty: liczba nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień wynosi od 11 do 

15 godzin, 

d) 1 punkt: liczba nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień wynosi od 16 do 

25 godzin, 

e) 0 punktów: liczba nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień przekracza 25 godzin. 

Uczeń nagminnie opuszcza pierwsze, ostatnie lub wybrane lekcje; 

4) TAKT I KULTURA OSOBISTA W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ: - odpowiednie 

słownictwo (zwroty grzecznościowe, zwłaszcza do nauczycieli i pracowników szkoły), 

życzliwość w stosunku do otoczenia, na stołówce, kultura jedzenia, itp.: 

a) 4 punkty: 0-1 uwaga, 

b) 3 punkty: 2-3 uwagi, 

c) 2 punkty: 4-5 uwag, 

d) 1 punkt: 6-7 uwag, 

e) 0 punktów: 8 i więcej uwag. 

5) DBAŁOŚĆ O WYGLĄD ZEWNĘTRZNY: Uczeń jest zawsze czysty, ubrany stosownie 

do okoliczności i zgodnie ze szkolnym kanonem wyglądu ucznia (strój galowy podczas 

uroczystości szkolnych, skromny strój codzienny), nie stosuje mocnego makijażu, nie nosi 

elementów garderoby stwarzających zagrożenie (np. wysokie obcasy, długie paznokcie, 

kolczyk w nosie itp.), posiada obuwie zmienne, nie nosi odzieży z wulgarnymi napisami lub 

promującej niewłaściwe postawy (alkoholizm, narkomania, przemoc itp.): 

a) 4 punkty: 0-1 uwaga, 

b) 3 punkty: 2-3 uwagi, 

c) 2 punkty: 4-5 uwag, 

d) 1 punkt: 6-7 uwag, 

e) 0 punktów: 8 i więcej uwag. 

6) POSTAWA MORALNA I SPOŁECZNA ORAZ STOSUNEK DO NAŁOGÓW: 

a) 4 punkty: - Uczeń w codziennym życiu wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na 

dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, szanuje pracę swoją 

i innych, mienie publiczne i prywatne; chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w 

innych sprawach życiowych, nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów i uzależnień, on sam 

deklaruje, że jest od nich wolny, 



b) 3 punkty: - Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się 

nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i 

prywatne, nie uchyla się od pomocy kolegom, raz zdarzyło się że uczeń palił papierosy 

i sytuacja się nie powtórzyła, 

c) 2 punkty: - Kilkakrotnie (1-3) zdarzyło się, że uczeń był nieuczciwy lub nie zareagował na 

ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub cudzej, naraził na nieznaczny uszczerbek 

mienie publiczne lub prywatne (szkodę naprawił), lub odmówił pomocy koledze, 2 – 3 razy 

stwierdzono, że uczeń palił papierosy, 

d) 1 punkt: - Uczeń często jest nieuczciwy, zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie szanuje 

godności i pracy własnej oraz innych osób, rzadko pomaga kolegom, uczeń kilkakrotnie palił 

papierosy, raz był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków uzależniających, 

e) 0 punktów: - Uczeń jest zwykle nieuczciwy, obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje 

godności własnej i innych, nie widzi potrzeby szanowania pracy innych oraz cudzej własności, 

stwierdzono, że uczeń często pali papierosy, był więcej niż raz pod wpływem alkoholu lub 

narkotyków 

7) STOSUNEK DO NAUKI: 

a) 4 punkty: Uczeń jest przygotowany do lekcji, pracuje systematycznie, stara się maksymalnie 

wykorzystać swoje możliwości intelektualne, 

b) 3 punkty: Uczeń zwykle jest przygotowany do lekcji, stara się wykorzystać swoje 

możliwości, w razie trudności zawsze korzysta z pomocy nauczyciela lub kolegów,  

c) 2 punkty: Uczeń nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości intelektualnych, nie pracuje 

systematycznie, w razie trudności zwykle korzysta z pomocy, 

d) 1 punkt: Uczeń nie wykorzystuje swoich możliwości intelektualnych rzadko poprawia oceny 

niedostateczne, sporadycznie korzysta z pomocy nauczyciela,  

e) 0 punktów: Uczeń zwykle jest nieprzygotowany do lekcji, nie próbuje poprawić ocen 

niedostatecznych, nie chce korzystać z pomocy nauczyciela ani kolegów. 

8) PRACA DODATKOWA NA RZECZ KLASY I SZKOŁY, DZIAŁALNOŚĆ 

W WOLONTARIACIE: 

a) 0 punktów:  0 uwag dotyczących wykonywanej pracy, 

b) 1 punkt:   1-2 uwagi, 

c) 2 punkty:  3-4 uwagi, 

d) 3 punkty:  5-6 uwag, 

e) 4 punkty:   7 i więcej uwag; 



9) SUMIENNOŚĆ I POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: dotrzymywanie ustalonych 

terminów, uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (kółka, zajęcia wyrównawcze i inne), 

posiadanie uzupełnionego na bieżąco zeszytu korespondencyjnego, terminowe oddawanie 

wypożyczonych z biblioteki materiałów, itp.: 

a) 4 punkty: - 0-1 uwaga, 

b) 3 punkty: - 2-3 uwagi, 

c) 2 punkty: - 4-5 uwag, 

d) 1 punkt: - 6-7 uwag, 

e) 0 punktów: - 8 i więcej uwag; 

10) USTALENIA KOŃCOWE: 

a) Uczeń, który otrzymał choć w jednym przypadku 0 punktów, może otrzymać ocenę co 

najwyżej dobrą, jeśli w dwóch przypadkach 0 pkt. - ocenę co najwyżej poprawną. W przypadku 

otrzymania trzykrotnie 0 pkt. otrzymuje ocenę nieodpowiednią, 

b) Uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy, nie może otrzymać oceny wyższej niż 

poprawna, 

c) Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora, nie może otrzymać oceny wyższej niż 

nieodpowiednia, 

d) Uczniowi, który uzyskał 100% frekwencję, Rada Pedagogiczna może na wniosek 

wychowawcy, podnieść ocenę z zachowania o jeden stopień. 

e) Uczeń, który reprezentował szkołę w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych, 

może otrzymać dodatkowo 1 - 4 pkt. Decyzję o przyznaniu ilości punktów podejmuje 

nauczyciel, który przygotował ucznia do eliminacji. 

f) W innych przypadkach sumuje się punkty uzyskane przez ucznia w poszczególnych 

kategoriach na zasadzie opisanej we wprowadzeniu do kryteriów, stosując poniższą tabelę 

przeliczeniową: 

 Ilość 

punktów 

36-34 33-29 28-21 20-15 14-9 8-0 

zachowanie wzorowe bardzo 

dobre 

dobre poprawne nieodpowiednie naganne 

g) Nauczyciel ma obowiązek opisywania uwag pozytywnych i negatywnych w zeszycie 

stanowiącym załącznik do dziennika lekcyjnego oraz odnotowania w nim chęci poprawy 

zachowania ucznia. Wychowawca bierze pod uwagę nie tylko uwagi zapisane.  

h) Rada Pedagogiczna ma prawo obniżyć lub podnieść uczniowi ocenę z zachowania. 


