WEWNĄTRZSZKOLNY
SYSTEM OCENIANIA
W SZKOLE
PODSTAWOWEJ
WE WŁOCINIE

ROZDZIAŁ III
OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW
§7
1. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów stanowi Wewnątrzszkolny System
Oceniania, który jest integralną częścią Statutu Szkoły oraz stanowi osobny dokument
1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania precyzują i ujednolicają sposoby oceniania stosowane
przez wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej we Włocinie.
2. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o postępach i osiągnięciach ucznia,
to integralny i naturalny element uczenia się i nauczania.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i pomoc w samodzielnym planowaniu jego
rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów i wspierania jego działań;
4) dostarczanie rodzicom / prawnym opiekunom i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach
ucznia;
5) planowanie oraz doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej;
6) określanie efektywności stosowanych metod pracy.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych;
2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom / prawnym opiekunom
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
5. Każda ocena jest jawna, zarówno dla uczniów, jak i rodziców / prawnych opiekunów i na ich
prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
6. Ocena powinna być zależna od możliwości intelektualnych ucznia, tak aby uwzględniała jego
wkład pracy.
7. Każdy uczeń może demonstrować swą wiedzę i umiejętności różnymi metodami
w różny sposób, mając prawo do wyboru swojej własnej drogi. Nauczyciel powinien brać
pod uwagę, z jakim typem ucznia ma do czynienia ( wzrokowiec, słuchowiec, czuciowiec),
dostosowując do niego metody i formy uczenia, sposoby oceniania.

2

§8
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców i
prawnych opiekunów o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ( nauczyciel
uzgadnia z uczniem termin, kryteria oceny o którą ubiega się uczeń i formę poprawy).
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców / prawnych opiekunów o;
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno –
-pedagogicznej (publicznej lub niepublicznej), dostosować wymagania edukacyjne
na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom.
4. Opinia poradni może być wydana nie wcześniej niż po trzeciej klasie i nie później niż
do ukończenia szkoły.
5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
lub indywidualnego nauczania, nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;
a. posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie
tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno– terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie
warunków organizowania kształcenia;
b. posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań
wspierających;
c. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 4.1 – 4.3., który objęty jest
pomocą psychologiczno –pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych
w planie działań wspierających.
6. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciel bierze
pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków,
wynikających ze specyfiki tych zajęć.
7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki
na podstawie opinii wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii
( w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony”)
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OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
1. W klasach I – III oceną klasyfikacyjną śródroczną i roczną jest ocena opisowa.
2. Ocenianie bieżące ucznia w klasie I, II i III dokonywane jest za pomocą symboli

W – wspaniale
B – bardzo dobrze
Ł – ładnie
Ps – postaraj się
P – pomyśl
Pw – pracuj więcej
W klasach I – III do określania bieżących postępów uczniów z poszczególnych edukacji nauczyciele
używają stempli, które oznaczają:
„Wspaniale” – Brawo. Robisz bardzo duże postępy, osiągasz doskonałe wyniki.
„Bardzo dobrze” – Osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce.
„Ładnie” – Pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce. Zastanów się czy nie można lepiej.
„Postaraj się” – Osiągasz wyniki wystarczające. Musisz postarać się o to, aby otrzymać większą
ilość punktów.
„Pomyśl” – Niestety – osiągasz wyniki słabe, niewystarczające. Myślę jednak, że cię stać na
osiągnięcie lepszych wyników.
„Pracuj więcej” – Osiągasz wyniki poniżej wymagań. Zastanówmy się, co należy zrobić, aby
podnieść ilość zdobytych punktów.
Oceny w klasach I - III nie są wyrażane cyframi, lecz za pomocą opisu słownego.
1. Uczniowie kl. IV - VI oceniani są w skali sześciostopniowej:
a. stopień celujący (cel.) - 6
b. stopień bardzo dobry (bdb.) - 5
c. stopień dobry (db.) - 4
d. stopień dostateczny (dst.) - 3
e. stopień dopuszczający (dop.) - 2
f. stopień niedostateczny (ndst.) - 1
W przypadku ustalania bieżących ocen cząstkowych można dodatkowo wpisywać obok ocen
znaki „+” i „–”
2. Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia:
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a. rozwiązuje samodzielnie złożone i trudne problemy, gwarantujące pełne
opanowanie materiału podstawowego i znacznie wykraczającego poza program
nauczania,
b. podejmuje działania z własnej inicjatywy, wynikające z indywidualnych
zainteresowań;
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a. rozwiązuje samodzielnie problemy, gwarantujące pełne opanowanie programu
nauczania,
b. stosuje zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach;
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a. opanował wiadomości i umiejętności, przydatne z danego przedmiotu,
stosowane w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych
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z lekcji i podręcznika, ale nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności
określonych w programie nauczania;
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a. opanował wiadomości i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki, o
niewielkim stopniu złożoności, ale nie opanował w pełni podstawowych
wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania;
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a. opanował proste treści programowe, niezbędne do kontynuowania nauki, o
niewielkim stopniu złożoności, ale nie potrafi wykorzystać ich
w sytuacjach typowych, popełnia błędy, ma braki w wiadomościach, korzysta ze
wskazówek nauczyciela;
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a. nie opanował prostych treści programowych i nawet, korzystając
ze wskazówek nauczyciela, nie potrafi ich zastosować.
7) 5. Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.

ZASADY OCENIANIA
1. Nauczyciel jest obowiązany równomiernie w trakcie okresu zaplanować sposoby

i formy oceniania oraz systematycznie oceniać postępy w nauce uczniów.
2. W klasach I-III podsumowanie wyników nauczania dokonywane jest przynajmniej trzy razy
w ciągu okresu.
3. Uczniowie mają prawo do poprawy oceny z pracy pisemnej na zasadach uzgodnionych
z nauczycielami. Każda praca może być poprawiona tylko raz.
Do dziennika lekcyjnego wpisywana jest ocena ze sprawdzianu i poprawiona ocena wyższa.
4. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji -zasady zgłaszania nieprzygotowań oraz
liczba zgłoszeń zostają ustalone z nauczycielem na początku roku.
5. Ocenę do dziennika nauczyciel jest obowiązany wpisać niezwłocznie po jej wystawieniu.
6. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za wypowiedzi ustne, prace pisemne i działania twórcze.
Ustala się cztery minimalne oceny w semestrze.
7. Prace pisemne to:
1) kartkówka – sprawdza stopień opanowania wiadomości i umiejętności z nie więcej niż
trzech ostatnich tematów i trwa nie dłużej niż 15 minut;
2) sprawdzian (praca klasowa) – sprawdza stopień opanowania wiadomości
i umiejętności z jednego lub kilku działów programowych, a nawet z całego roku i trwa
nie dłużej niż dwie godziny lekcyjne.
8. Uczniowie mają prawo do równomiernego rozłożenia sprawdzianów (nie więcej niż
2 sprawdziany tygodniowo)
9. Każdy sprawdzian (praca klasowa) jest zapowiedziany na tydzień przed terminem
przeprowadzenia i poprzedzony informacją o zakresie jego treści i formie. Nie
ma obowiązku zapowiadania kartkówek.
10. Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności (prace klasowe) nie mogą być
przeprowadzane w pierwszym dniu nauki po przerwach świątecznych
i międzyokresowych.
11. Zakres wiedzy i umiejętności na sprawdzianie pisemnym (pracy klasowej) powinien
obejmować:
1) w ok. 75% swojej zawartości treści podstawowe (na ocenę dopuszczającą
i dostateczną), a w pozostałej części – treści ponadpodstawowe (na ocenę dobrą
i bardzo dobrą);
2) może również zawierać dodatkowe zadania wykraczające poza podstawę programową
danego poziomu nauczania klasy, przewidziane na ocenę celującą.
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12. Wszystkie prace pisemne tj. testy, wypracowania, zestawy zadań i poleceń

do wykonania muszą być opatrzone punktacją, ewentualnie komentarzem, a ich ocena
obliczona wg skali:

ocena ze sprawdzianu
ocena celująca

ocena bardzo dobra
ocena dobra
ocena dostateczna
ocena dopuszczająca
ocena niedostateczna

procent liczby punktów
100% oraz
w całości
wykonane zadanie dodatkowe
lub
twórcze,
oryginalne
rozwiązanie
91% -100%
76% - 90%
51% - 75%
36% - 50%
do 35%

13. W dyktandach z języka polskiego na stopień przelicza się ilość dopuszczalnych błędów na

zasadach ustalonych przez nauczyciela, przy czym dany błąd liczony jest tylko raz jeden raz.
Ustala się następujący wskaźnik przeliczania ilości błędów
na dany stopień:
0 błędu - stopień bardzo dobry (5)
1 błąd podstawowy - stopień plus dobry (+4)
2 błędy podstawowe - stopień dobry (4)
3 - 4 błędy podstawowe - stopień dostateczny (3)
5 błędów podstawowych - stopień dopuszczający (2)
6 błędów podstawowych i więcej - stopień niedostateczny (l)
14. Prace pisemne z języka polskiego, tzw. wypracowania będą oceniane przez nauczycieli

zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi, określonymi metodyką tych przedmiotów.
15. Ocenę celującą otrzymuje uczeń zajmujący czołowe lokaty w konkursach przedmiotowych,

szkolnych i reprezentujących szkołę zarówno w konkursach przedmiotowych jak i zawodach
sportowych, konkursach plastycznych i muzycznych.

OCENA ZACHOWANIA
1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny zachowania są ocenami opisowymi.
2. W klasach IV – VI śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalone według
następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
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3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
4. Szczegółowe kryteria oceny zachowania:

OCENA WZOROWA
Uczeń:
1. Wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu Szkoły, zalecenia dyrektora,
wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego, jest pozytywnym wzorem
do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole.
2. Dba o honor i tradycje szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.
3. Uczestniczy w zajęciach szkolnych, ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi,
jak też przepisami zawartymi w Statucie Szkoły.
4. Wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych.
5. Wykazuje własną inicjatywę w podejmowaniu działań na rzecz klasy, szkoły
i środowiska, uczestnicząc w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz
imprezach kulturalnych, reprezentuje szkołę na zewnątrz.
6. Samodzielnie doskonali swą wiedzę i umiejętności, rozwija swoje zainteresowania.
7. Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela,
szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe.
8. Dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
9. Systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności
oraz spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę.
10. Dba o zdrowie oraz propaguje zdrowy i bezpieczny styl życia.
11. Przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw i właściwie reaguje
na ich łamanie.
12. Właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła, swoją postawą stanowi wzór
do naśladowania.
13. W pracy z grupą wykazuje pozytywne cechy podczas pełnienia powierzonej
mu funkcji.
14. Jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych, potrafi stawać w obronie innych.
15. Dba o piękno mowy ojczystej.
16. Jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu.

OCENA BARDZO DOBRA
Uczeń:
1. Bardzo dobrze wypełnia wszystkie postanowienia zawarte w obowiązkach ucznia,
umieszczonym w Statucie Szkoły.
2. Dba o honor i tradycje szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.
3. Uczestniczy w zajęciach szkolnych, ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi, jak też
przepisami zawartymi w Statucie Szkoły.
4. Wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych.
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5. Wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska uczestnicząc
w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych,
reprezentuje szkołę na zewnątrz.
6. Systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych, doskonali wiedzę
i umiejętności, rozwija swoje zainteresowania.
7. Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków, powierzonych mu przez
nauczyciela, bardzo dobrze pełni dyżury klasowe.
8. Dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
9. Systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności i
spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę.
10. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
11. Przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw i właściwie reaguje
na ich łamanie.
12. Właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła.
13. Jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych osób, zgodnie współpracuje
w grupie.
14. Jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu.

OCENA DOBRA
Uczeń:
1. Dobrze wypełnia wszystkie postanowienia zawarte w Szkolnym Katalogu Obowiązków
Ucznia umieszczonym w Statucie Szkoły.
2. Dba o honor i tradycje szkoły, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.
3. Wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych.
4. Bierze udział w pracy na rzecz klasy i szkoły, uczestnicząc w konkursach, akcjach szkolnych
i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, reprezentuje szkołę
na zewnątrz.
5. Przygotowuje się do zajęć szkolnych, dąży do doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz
rozwijania swoich zainteresowań.
6. Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela,
dobrze pełni dyżury klasowe.
7. Dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
8. Systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności
oraz spóźnień.
9. Unika konfliktów i kłótni.
10. Przestrzega zasad zachowania podczas przerw.
11. Właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła.
12. Jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych osób, zgodnie współpracuje
w grupie.
13. Jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu.

OCENA POPRAWNA
Uczeń:
1. Stara się wypełniać postanowienia zawarte w Szkolnym Katalogu Obowiązków Ucznia
umieszczonym w Statucie Szkoły.
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2. Stara się dbać o honor i tradycje szkoły, zdarza mu się łamać zasady kulturalnego zachowania
w szkole i poza nią
3. Przejawia szacunek wobec tradycji i symboli narodowych.
4. Bierze udział w życiu klasy.
5. Rzadko uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych
oraz imprezach kulturalnych.
6. Przygotowuje się do większości zajęć szkolnych, stara się doskonalić wiedzę
i umiejętności oraz rozwijać swoje zainteresowania.
7. Poprawnie wypełnia powierzone mu obowiązki.
8. Stara się dbać o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
9. Ma pojedyncze nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia.
10. W przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej naprawia szkodę lub
w inny sposób ją rekompensuje.
11. Nie popada w konflikty z kolegami i innymi osobami.
12. Zdarza mu się łamać zasady kulturalnego zachowania w szkole i poza nią.
13. Nie zawsze reaguje na przejawy krzywdy i zła.
14. Nie zawsze angażuje się w prace grupowe.
15. Zdarza mu się nie wykazywać tolerancji wobec przekonań i poglądów innych osób.
16. Podporządkowuje się zaleceniom dyrektora, wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego oraz
przepisom Statutu Szkoły.
17. Sporadycznie przejawia brak szacunku w stosunku do innych osób.
18. Stara się być prawdomówny i uczciwy w codziennym postępowaniu.
19. Stara się unikać zachowań agresywnych.

OCENA NIEODPOWIEDNIA
Uczeń:
1. Nie wywiązuje się z wypełniania postanowień zawartych w Szkolnym Katalogu
Obowiązków Ucznia umieszczonym w Statucie Szkoły.
2. Nie dba o honor i tradycje szkoły.
3. Nie przejawia szacunku wobec tradycji i symboli narodowych.
4. Nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
5. Nie uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach
kulturalnych, nie reprezentuje szkoły na zewnątrz.
6. Lekceważy przygotowanie się do zajęć szkolnych.
7. Lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich zainteresowań.
8. Niesystematycznie wypełnia powierzone mu obowiązki.
9. Sporadycznie uważa na lekcjach, często rozmawia z innymi uczniami i zabiera głos nawet,
gdy nie zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela.
10. Niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne.
11. Ma liczne nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia.
12. Swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych osób.
13. Nie reaguje na przejawy krzywdy i zła.
14. Swoim zachowaniem przeszkadza członkom grupy w pracy.
15. Nie przejawia tolerancji wobec przekonań i poglądów innych osób.
16. Łamie zalecenia dyrektora, wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego.
17. Łamie zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.
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18. Przejawia brak szacunku wobec innych osób.
19. Ubiera się niezgodne z normami obyczajowymi, jak też przepisami zawartymi
w Statucie Szkoły.
20. Jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu.
21. Przejawia agresję słowną i fizyczną.

OCENA NAGANNA
Uczeń:
Łamie postanowienia zawarte w obowiązkach ucznia umieszczonych w Statucie Szkoły.
Odrzuca troskę o honor i tradycje szkoły.
Nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
Nie uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach
kulturalnych, nie reprezentuje szkoły na zewnątrz.
5. Lekceważy przygotowanie się do zajęć szkolnych.
6. Lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich zainteresowań.
7. Lekceważy wypełnianie powierzonych mu obowiązków.
8. Świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne.
9. Ma dużą liczbę nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień.
10. Notorycznie łamie zasady zachowania na przerwach, nie reaguje na uwagi innych osób.
11. Uniemożliwia pracę w grupie nie zachowując uwagi, rozmawiając z innymi uczniami oraz
lekceważąc polecenia nauczycieli.
12. Łamie
zalecenia
dyrektora,
wychowawcy
i
Samorządu
Uczniowskiego,
nie przestrzega postanowień Statutu Szkoły, namawia innych do ich nieprzestrzegania.
13. Drastycznie łamie zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.
14. Przejawia brak szacunku wobec innych osób.
15. Często i świadomie prowokuje otoczenie swoim zachowaniem.
16. Przejawia agresję słowną i fizyczną.
17. Ubiera się niezgodne z normami obyczajowymi, jak też przepisami zawartymi
w Statucie Szkoły.
Jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu
1.
2.
3.
4.

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w Statucie Szkoły.
2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
1) stopnie z przedmiotów nauczania;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców / prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
10

4.

5.
6.

7.

8.

9.

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
Wychowawca klasy ma obowiązek na bieżąco informować ucznia, jego rodziców / prawnych
opiekunów o ocenach zachowania, wykorzystując w tym celu ustalone harmonogramem
pracy szkoły zebrania z rodzicami, oraz indywidualne kontakty.
Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca według kryteriów w Statucie Szkoły,
uwzględniając predyspozycje ucznia oraz jego dobro.
Najczęściej stosowanymi narzędziami pomiaru zachowana ucznia są:
1) Obserwacja:
a. wywiązywania się z obowiązków ucznia,
b. postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
c. dbałości o honor i tradycje szkoły,
d. dbałości o piękno mowy ojczystej,
e. dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f. zachowania się w szkole i poza nią,
g. okazywania szacunku innym osobom.
2) Opinie nauczycieli, kolegów oraz innych pracowników szkoły.
3) Ankiety dotyczące aktywności pozaszkolnej, relacji koleżeńskich lub innych danych.
4) Karty samooceny.
5) Rozmowy z uczniem.
Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady
Pedagogicznej wychowawca klasy ma obowiązek poinformować ucznia i jego
rodziców / opiekunów prawnych o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania. W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest on
poinformowany o ocenie po powrocie na zajęcia. Rodzice / opiekunowie prawni
informowani są w formie ustalonej przez wychowawcę.
O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie nagannej z zachowania wychowawca klasy jest
zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców / prawnych opiekunów na miesiąc przed
śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
z zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia procedury
odwoławczej, dotyczącej tylko oceny rocznej.
1) Uczeń lub jego rodzice / prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia
do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. Zastrzeżenia
mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych.
2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje
komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania
w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji.
3) W skład komisji wchodzą:
a. dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
b. wychowawca klasy,
c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w
danej klasie,
d. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
e. przedstawiciel Rady Rodziców.
11

f. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję
jest ostateczna.
10. Sposób ustalania oceny zachowania w klasach IV-VI

I
1) Przy ustalaniu oceny zachowania przyjmuje się następujący system
punktowy:
a) wzorowe : powyżej 125 punktów,
b) bardzo dobre : 101 – 125 punktów,
c) dobre: 76 – 100 punktów,
d) poprawne: 51 – 75 punktów,
e) nieodpowiednie: 25 – 50 punktów,
f) naganne: poniżej 25 punktów
II
1) Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii:
a) nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
b) zespołu klasowego,
c) po wysłuchaniu samooceny ucznia.
III
1) Informacje o zachowaniu ucznia powinny być odnotowywane w zeszycie
Informacje o uczniach.
IV
1) Zachowanie ucznia podlega ocenie dwa razy w roku ( na koniec I półrocza, na koniec roku
szkolnego)
2) Na początku każdego roku szkolnego wychowawca, uczeń i rodzice
zawierają kontrakt określający zobowiązania stron: ucznia, wychowawcy,
rodziców dotyczące w szczególności respektowanie postanowień
regulaminu oceniania zachowania uczniów.
V
1) Od uczniów oczekuje się zachowań spełniających określone kryteria.
2) Każdy uczeń powinien:
a) systematycznie i punktualnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych,
b) usprawiedliwiać w terminie 7 dni wszystkie nieobecności i spóźnienia,
c) przestrzegać regulaminu zachowania się w czasie przerwy,
d) nie przeszkadzać nauczycielowi i kolegom w czasie lekcji lub
w innych zajęciach,
e) zawsze posiadać dzienniczek (zeszyt do korespondencji z rodzicami),
f) zawsze zmieniać obuwie,
g) okazywać szacunek dorosłym i rówieśnikom,
h) uczestniczyć w życiu klasy i szkoły,
i) dbać o kulturę słowa,
j) prezentować właściwą postawę podczas uroczystości szkolnych
i pozaszkolnych,
k) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
l) być prawdomównym,
m) dbać o mienie szkoły i kolegów,
n) wyglądać skromnie (naturalnie),
o) przychodzić do szkoły w stroju odpowiednim do sytuacji:
na uroczystości szkolne – w stroju uroczystym (galowym),
na zajęcia wychowania fizycznego – w stroju sportowym.
VI
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1) Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów, jako
kredyt zaufania (zakłada się, że spełnia powyższe kryteria). Liczba ta może być zwiększona lub
obniżona w zależności od prezentowanej postawy ucznia.
VII
1) Dodatkowe punkty (są dodawane do ogólnej liczby punktów) otrzymuje
uczeń za:
a) świadczenie pomocy koleżeńskiej (pomoc w nauce, przekazywanie lekcji podczas nieobecności
kolegi w szkole) – 5 pkt
b) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, konkursach
i olimpiadach – 5 pkt.,
c) udział w konkursie szkolnym – 5 pkt
d) zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w konkursie pozaszkolnym lub szkolnym – 10pkt
e) osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych międzyszkolnych
(finalista, laureat) – 10 pkt.,
f) aktywna i systematyczna praca w Samorządzie Uczniowskim i innych
organizacjach działających na terenie szkoły – 10 pkt na koniec półrocza
g) wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych – 5 pkt na koniec każdego miesiąca
h) wyróżnianie się kulturą osobistą – 5pkt.
i) udział w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych – 10 pkt
j) prace na rzecz szkoły i klasy ( pomoc pani Ali, przynoszenie do szkoły dodatkowych materiałów,
rekwizytów na przedstawienie, naprawa sprzętu, dekorowanie klasy) – 5 pkt.,
k)uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce ( średnia 4,5) – 10 pkt na koniec półrocza
l) spacery po korytarzu – 5 pkt na koniec każdego miesiąca
m) przyjście w stroju galowym na uroczystości szkolne – 5 pkt
VIII
1) Punkty karne (są odejmowane od ogólnej liczby punktów) otrzymuje uczeń
za:
a. nieusprawiedliwione spóźnienia – 5 pkt.,
b. ucieczki z lekcji – 5 pkt.,
c. samowolne wyjście ze szkoły – 10 pkt,
d. wagary – 20 pkt,
e. brak obuwia na zmianę – 5 pkt,
f. nienaturalny wygląd i nieskromny strój (farbowane włosy,
pomalowane paznokcie, makijaż¿, nakrycia głowy, odsłonięty brzuch,
itp.) – 5 pkt,
g. wulgarne słownictwo – 5 pkt.,
h. dewastację mienia szkoły i kolegów – 20 pkt. + likwidacja szkód,
i. lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych – 10 pkt.,
j. korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły – 5 pkt.,
k. żucie gumy i jedzenie podczas lekcji – 5 pkt,
l. uleganie nałogom (palenie papierosów, posiadanie ich, alkohol, narkotyki)– 20 pkt,
m. posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (petardy, no¿e, zapalniczki,
zapałki itp.) – 10 pkt,
n. ignorowanie poleceń nauczyciela ( nauczyciel mówi raz i nie powtarza uczniowi uwagi, chyba że
ten nie usłyszał)– 10 pkt,
o. naruszanie regulaminu zachowania się podczas przerw ( bieganie po korytarzu, przebywanie w
toalecie bez potrzeby, popychanie kolegów, przezywanie ich, wrzaski, gwizdanie)– 10 pkt,
p. stosowanie przemocy i agresji wobec innych (np. dokuczanie,
wyśmiewanie, obgadywanie) – 10 pkt,
q. niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań – 5 pkt,
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r. braki w kulturze osobistej ( brak powitania, pożegnania, proszę, przepraszam, dziękuję)– 5 pkt.,
s. zaśmiecanie otoczenia – 5 pkt.,
t. niewłaściwa postawa podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych
– 10 pkt.,
u. brak stroju galowego – 5 pkt
w. kradzież, wyłudzenia – 20 pkt.,
y. lekceważący stosunek do osób dorosłych – 10 pkt..
z. oszustwo, fałszowanie podpisu – 10pkt
ź. bujanie się na krzesłach – 5 pkt
IX
1) Roczna ocena zachowania jest ustalana w oparciu o średnią punktów
uzyskanych przez ucznia w I i II półroczu.
2) Ustalona przez wychowawcę ocena klasyfikacyjna z zachowania jest
ostateczna.
3) Jeśli uczeń otrzymał minus piętnaście punktów lub dwie negatywne uwagi w zeszycie
wychowawczym, nie może mieć oceny wzorowej z zachowania.

KLASYFIKOWANIE
1. Szkoła Podstawowa we Włocinie pracuje systemem okresowym pięciomiesięcznym, zgodnie

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

z Rozporządzeniem MEN, klasyfikując uczniów śródrocznie – w styczniu i rocznie - w
czerwcu.
Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (okresie) i ustaleniu jednej oceny opisowej
klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania.
Klasyfikowanie śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej, polega
na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (okresie)
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
z poszczególnych zajęć oraz oceny zachowania.
Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych
przepisów i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania, z
zastrzeżeniem pkt 7.
Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym w klasach I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym
roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny opisowej klasyfikacyjnej z uwzględnieniem
indywidualnego programu edukacyjnego (IPET), opracowanego dla niego na podstawie
odrębnych przepisów oraz ustaleniu opisowej oceny zachowania.
Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu jego osiągnięć w danym roku
szkolnym z zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z uwzględnieniem
indywidualnego programu edukacyjnego (IPET), opracowanego dla niego na podstawie
odrębnych przepisów oraz ustaleniu oceny zachowania.
Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami
opisowymi.
Ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący
poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
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9. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z
dodatkowych zajęć edukacyjnych ma wpływ na promocję do klasy programowo wyższej (na
okres programowo wyższy) i na ukończenie szkoły.
10. Ocena śródroczna i roczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia
w okresie (roku szkolnym) i nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna ocen
cząstkowych.
11. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych nauczyciele
przedmiotów i wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców /
prawnych opiekunów na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym
posiedzeniem rady pedagogicznej. W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest on
poinformowany o ocenach po powrocie na zajęcia. Rodzice / opiekunowie prawni
informowani są w formie ustalonej przez wychowawcę.
12. O przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych nauczyciele przedmiotów i
wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców / prawnych
opiekunów na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej.
13. Ocena śródroczna i roczna powinna być wystawiona w obecności zainteresowanego ucznia i
opatrzona komentarzem.
14. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na
zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w
szkolnym planie nauczania.
15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
16. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli:
1) nie był klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności;
2) realizował na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;
3) spełniał obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, w tym przypadku:
a. egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych,
b. zdającemu uczniowi nie ustala się oceny zachowania,
c. w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: dyrektor szkoły (przewodniczący
komisji) oraz nauczyciele zajęć edukacyjnych w danej klasie;
4) nie był klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, egzamin
klasyfikacyjny odbywa się na wniosek jego rodziców / opiekunów prawnych
za zgodą rady pedagogicznej.
17. Pisemną prośbę o przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 16,
wraz z uzasadnieniem, kierują rodzice / prawni opiekunowie ucznia do dyrektora szkoły
(najpóźniej przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej).
18. Termin egzaminu klasyfikacyjnego po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami / prawnymi
opiekunami wyznacza dyrektor szkoły tak, aby odbył się w ostatnim tygodniu zajęć
szkolnych
w
przypadku
klasyfikacji
rocznej
oraz
w
ciągu
miesiąca
od zakończenia ferii zimowych w przypadku klasyfikacji śródrocznej.
19. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym
przez dyrektora szkoły. Wyznaczony termin jest ostateczny.
20. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem
przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne,
z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
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21. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji;
2) termin egzaminu;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu
oraz ustalony stopień.
22. Ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna lub roczna wyższa od oceny niedostatecznej
może być zmieniona drogą sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, w formie
pisemnej i ustnej.
23. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się wyłącznie
w przypadku ustalenia oceny niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny,
na
pisemną,
odpowiednio
umotywowaną
prośbę
rodziców / prawnych opiekunów, zgłoszoną do dyrektora szkoły (z nie więcej niż dwóch
zajęć edukacyjnych) w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych.
24. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, przeprowadza nauczyciel właściwego
przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu w
terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami / opiekunami prawnymi. W skład komisji
egzaminacyjnej wchodzą: dyrektor szkoły(przewodniczący komisji), nauczyciele zajęć
edukacyjnych w danej klasie, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu
prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
25. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. W przypadku, gdy uczeń
uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego po ustaleniu rocznej (śródrocznej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę
klasyfikacyjną.

PROMOWANIE
1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
2. Ucznia klasy I – III decyzją rady pedagogicznej można pozostawić na drugi rok w tej samej
klasie tylko w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub
poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z
rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka.
1) Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy
lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców / prawnych
opiekunów, oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o
promowaniu ucznia klas I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku
szkolnego.
3. Począwszy od klasy IV do klasy VI uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się
do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w
porozumieniu z rodzicami / prawnymi opiekunami.
5. Uczeń klasy IV – VI otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej
klasyfikacji z wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych średnią ocen 4,75
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lub wyższą i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje
świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”.
6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej
lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczna
ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
7. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy
programowo najwyższej nie kończy szkoły.
8. Począwszy od klasy IV, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który
w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może
zdawać egzamin poprawkowy.
9. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
10 Przeprowadzenie egzaminu poprawkowego rodzice / prawni opiekunowie ucznia składają
wniosek w formie pisemnej do dyrektora szkoły, uzasadniając swą prośbę.
11 Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który ustala:
a. skład komisji przeprowadzającej egzamin, do której wchodzą: dyrektor szkoły,
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz nauczyciel prowadzący takie
same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,
b. sposób przeprowadzenia egzaminu: formę pisemną, ustną lub ćwiczeń praktycznych
w przypadku takich przedmiotów jak: plastyka, muzyka, technika, informatyka,
wychowanie fizyczne,
c. termin egzaminu w ostatnim tygodniu ferii letnich.
12 Treść zadań na egzamin poprawkowy proponuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne w porozumieniu z innymi nauczycielami tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
13 Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego komisja sporządza protokół,
do którego załącza pracę pisemną ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych lub o
przebiegu ćwiczeń praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
15 Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych nie
otrzymuje promocji i powtarza klasę.
16 Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie
zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem,
że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane
w klasie programowo wyższej.
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