
Rozdział X 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

 
§ 78. 

 
1. Ocenianiu podlegają: 
 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

 
2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 
 

1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 
b) końcowe. 

 
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
 
4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 
 
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi i jego 

rodzicom. 
 
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana 
do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

 
7. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i 
realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu 
oceny. 

 
8. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu 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. 

 
9. Ocena jest informacją o tym, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione 

przez nauczyciela; nie jest karą ani nagrodą. 
 

§ 79. 
 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu oraz 
postępach w tym zakresie; 

2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i poprawy zachowania; 
4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz 

specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 
 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; 



2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił 
dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) ustalanie rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych oraz rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych; 
5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 

6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

trudnościach ucznia w nauce; 
8) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 

 
3. W ocenianiu obowiązują zasady: 
 

1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie, ocena 
końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 

2) liczba stopni, będących podstawą do ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej, nie może być 
mniejsza niż cztery, wtedy jeśli frekwencja ucznia na danych zajęciach przekracza 50 % 
obecności; 

3) w przypadku, gdy na realizację przedmiotu przeznaczona jest jedna godzina tygodniowo, 
liczba ocen nie może być mniejsza niż trzy (jeśli frekwencja przekracza 50%); 

4) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z 
każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

5) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 
6) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany 

poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 
 

§ 80. 
 
Jawność oceny. 
 
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) 

program nauczania w danej klasie. 
 
2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców o: 
 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 
3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców 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. 

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

1) na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel wydaje kserokopie ocenionych prac 
pisemnych; 

2) na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę bieżącą powinien ją ustnie 
uzasadnić (w ciągu 7 dni, które ma na przygotowanie uzasadnienia); 

3) na pisemną  prośbę rodziców ucznia nauczyciel ustalający ocenę klasyfikacyjną uzasadnia 
ją w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez rodziców. 

 



5. Nauczyciel przechowuje pisemne prace uczniów do końca bieżącego roku szkolnego. 
 

§ 81. 
 
Tryb oceniania i skala ocen. 
 
1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali, z 

następującymi skrótami literowymi: 
 

stopień celujący   –  6 - cel 
stopień bardzo dobry  –  5 - bdb 
stopień dobry   –  4 - db 
stopień dostateczny   –  3 - dst 
stopień dopuszczający  –  2 - dop 
stopień niedostateczny –  1 - ndst 
 

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „-”, gdzie: 
 

1)  „+”  oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań; 
2)  „-”  oznacza osiągnięcia ucznia bliższe  niższej kategorii wymagań. 

 
3. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów z wyłączeniem stopni: celujący i niedostateczny. 
 
4. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. Oceny klasyfikacyjne w arkuszach ocen, 

protokołach egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych pisane są słownie, w pełnym brzmieniu. 
 
5. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce oraz zachowaniu nauczyciel przedstawia 

mu na bieżąco, a rodzicom podczas zebrań klasowych i „Dniach otwartej szkoły” odbywających 
się według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora, także podczas indywidualnych 
konsultacji z nimi oraz na bieżąco z wykorzystaniem dziennika elektronicznego lub dzienniczka 
ucznia (w przypadku osób niemających dostępu do dziennika elektronicznego). 

 
6. Progi procentowe ocen przy ocenianiu sprawdzianów i prac klasowych: 
 
1)  100 % –  96 %  – stopień celujący; 
2)  95,9 % – 90 %   – stopień bardzo dobry; 
3)  89,9 % – 75 %   – stopień dobry; 
4)  74,9 % – 50 %  – stopień dostateczny; 
5)  49,9 % – 30%   – stopień dopuszczający; 
6)  29,9 % – 0 %   – stopień niedostateczny. 
 
Górna granica przedziału procentowego / punktowego umożliwia wystawienie oceny z plusem, a dolna 
– oceny z minusem. 
 

§ 82. 
 
Techniki oceniania – sposoby sprawdzania postępów ucznia: 
 
1. Odpowiedź ustna: 
 

1) kontrola ustna bieżąca (niezapowiadana) obejmować może materiał trzech ostatnich lekcji: 
 

a) uczeń ma prawo usprawiedliwić swoje nieprzygotowanie co najmniej raz w półroczu (tzw. 
kredyt) bez konsekwencji oceny niedostatecznej; liczbę "kredytów" określają 
Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) uwzględniając specyfikę przedmiotu, 
 

b) uczeń po dłuższej nieobecności (minimum tydzień) ma prawo zgłosić nieprzygotowanie  
do zajęć (w ciągu pierwszych trzech dni po nieobecności) bez konsekwencji 
wykorzystania „kredytu”; ma jednocześnie obowiązek uzupełnić zaległości w ciągu 
kolejnego tygodnia; 

 



2) kontrola ustna bieżąca (zapowiadana) obejmująca większą partie materiału. 
 
2. Kontrola pisemna: 
 

1) kartkówka – obejmować może materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji, nie jest 
zapowiadana, trwa do 20 minut; piszą ją uczniowie obecni; nauczyciel ma obowiązek oddać  
do wglądu sprawdzone i ocenione kartkówki w ciągu jednego tygodnia swojej obecności; 
uczeń nie ma możliwości poprawy oceny z kartkówki; 

 

2) sprawdzian – obejmować może materiał z działu lub zagadnienia; trwa godzinę lekcyjną, jest 
zapowiadany tydzień wcześniej i obowiązkowy; w razie nieobecności ucznia – formę i termin  
(w ciągu jednego tygodnia) zaliczenia sprawdzianu ustala uczeń z nauczycielem; uczeń ma 
możliwość poprawienia w ciągu jednego tygodnia oceny niedostatecznej, dopuszczającej  
i dostatecznej; formę i termin ustala nauczyciel na ustną prośbę ucznia; nauczyciel sprawdza 
sprawdzian w ciągu dwóch tygodni swojej obecności; 

 

3) test osiągnięć (standaryzowany) – obejmować może materiał z działu nauczania; jest 
zapowiadany tydzień wcześniej; piszą obecni; uczeń nie ma możliwości poprawienia oceny; 
nauczyciel sprawdza test w ciągu dwóch tygodni swojej obecności; 

 

4) praca klasowa w postaci wypracowania, zadań - jest zapowiadana, obowiązkowa; uczeń nie 
ma możliwości poprawienia oceny; w razie nieobecności, uczeń pisze pracę klasową w 
terminie ustalonym z nauczycielem (w ciągu tygodnia) przy zachowaniu tej samej formy; 
nauczyciel sprawdza pracę klasową w ciągu dwóch tygodni swojej obecności; 

 

5) półroczny i roczny test wiadomości i umiejętności, możliwy do przeprowadzenia przez 
nauczyciela przedmiotu jest obowiązkowy dla ucznia (wyniki testów mogą być wykorzystane w 
celu mierzenia jakości pracy szkoły); 

 

6) sprawdzian (test) wiadomości i umiejętności - dla uczniów wnioskujących o ustalenie wyższej 
niż przewidywana rocznej oceny z przedmiotu, trwający 60 min w formie pisemnej, obejmujący 
wymagania na wnioskowaną przez ucznia lub jego rodziców roczną ocenę z przedmiotu, 
polegający na podsumowaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych w danym roku 
szkolnym. 

 
3. Inne formy oceny: 
 

1) praca projektowa (zgodnie z PZO); 
2) praca domowa (zgodnie z PZO); 
3) aktywność (zgodnie z PZO); 
4) twórcze rozwiązywanie problemów (zgodnie z PZO). 

 
4. Przyjmuje się, że w ciągu tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy prace kontrolne 

(sprawdziany, prace klasowe, testy zapowiedziane z jednotygodniowym wyprzedzeniem), przy 
czym nie więcej niż jedną dziennie. 

 
5. Jeśli nauczyciel jest nieobecny w dniu zapowiedzianego sprawdzianu, może przeprowadzić go w 

najbliższym terminie bez konieczności zapowiadania. Nie jest on wtedy wliczany do maksymalnej 
liczby (trzech) sprawdzianów w tygodniu i (jednego) w danym dniu. 

 
6. W sytuacji nieprzystąpienia przez ucznia do ustalonej procedury (formy) oceniania nauczyciel ma 

prawo w trybie dowolnym sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności. 
 
7. Szacowanie wytworów pracy uczniów (plastyka, muzyka, technika, zajęcia artystyczne) zgodnie z 

PZO. 
 
8. Sprawdzenie praktycznych umiejętności uczniów (technika, informatyka, fizyka, chemia, 

wychowanie fizyczne) zgodnie z PZO. 
 
9. Ocena wykonanych pomocy naukowych (zasady określa PZO). 
 
10. Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych (zasady określa PZO). 



 
11. Udział w wewnętrznych i zewnętrznych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych 

(zgodnie z PZO). 
 
12. Analiza notatek sporządzonych w obowiązkowych zeszytach przedmiotowych (zgodnie z PZO). 
 
13. Ocena z próbnych egzaminów klas ósmych (przeprowadzanych w klasach siódmych i ósmych) 

pełni funkcję oceniającą oraz diagnozującą. 
 
14. W szkole uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do pisemnych prac oraz innej dokumentacji 

dotyczącej oceniania ucznia za zgodą Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. 
 
15. Oceny uzyskane przez uczniów za I półrocze wpisuje się w I półroczu. Na II półrocze uczeń 

otrzymuje oceny po rozpoczęciu nowego półrocza. 
 

§ 83. 
 
Nieprzygotowanie ucznia do lekcji. 
 
1. Uczeń ma prawo, co najmniej raz w półroczu zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie (dokładną 

liczbę nieprzygotowań określają PZO uwzględniając specyfikę przedmiotu). 
 
2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej 

nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia. 
 
3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć 

bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje 
do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia. 

 
§ 84. 

 
Wymagania edukacyjne. 
 
1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są w PZO, opracowanych przez nauczycieli przedmiotów lub przez zespoły 
przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w 
konkretnej klasie oraz zapisów zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

 
2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się w przypadku ucznia: 
 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 
orzeczenia i 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 specjalistycznej, 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni wskazującą na potrzebę 
takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty 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. 

 
3. W klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz w ocenie bieżącej stopień celujący otrzymuje uczeń, 

który: 
 



1) w stopniu bardzo wysokim posiadł wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania 
przyjętym przez nauczyciela w danej klasie; 

2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 
uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje 
rozwiązania nietypowe; 

3) rozwiązuje zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela; 
4) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł 

finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej; 
5) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i 

innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne 
sukcesy, osiągnięcia. 

 
4. W klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz w ocenie bieżącej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, 

który: 
 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym 
przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania 
przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań  
i problemów w nowych sytuacjach. 

 
5. W klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz w ocenie bieżącej stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
 

1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez 
nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte  
w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych); 

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

 
6. W klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz w ocenie bieżącej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, 

który: 
 

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez 
nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej; 

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 
trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

 
7. W klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz w ocenie bieżącej stopień dopuszczający otrzymuje 

uczeń, który: 
 

1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie 
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu 
w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych); 

2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu 
trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

 
8. W klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz w ocenie bieżącej stopień niedostateczny otrzymuje 

uczeń, którym nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki  
w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu 
oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

 
9. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować  pracę z uczniem, w szczególności poprzez 

dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1. do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz na podstawie pisemnej opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 

 
10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki, muzyki, plastyki , nauczyciel 

bierze pod uwagę w szczególności 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 na rzecz kultury fizycznej, a nie 
efekt końcowy i wynik. 

 
11. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 
zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

 
12. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

 
13. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 11. i ust. 12. uniemożliwia 

ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 
50 % planowanych zajęć w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji w z tych zajęć, a w 
dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”. 

 
14. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 11. i ust. 12. jest obowiązany być obecny na lekcji, 

jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub 
pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej 
prośby rodziców z tych lekcji. 

  
§ 85. 

 
Klasyfikacja śródroczna i roczna. 
 
1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

I półrocze –  wrzesień - styczeń 
II półrocze –  luty - czerwiec 

 
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych 
oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 
3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I półrocza, a roczne na koniec II 

półrocza. 
 
4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na 

podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. 
Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu 
wiedzy na koniec półrocza. 

 
5. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców ucznia 
informację o przewidywanej dla niego rocznej (półrocznej) ocenie niedostatecznej podczas 
indywidualnej rozmowy lub w formie pisemnej. O pozostałych przewidywanych rocznych ocenach 
nauczyciel informuje ucznia z dwutygodniowym wyprzedzeniem w dzienniku lekcyjnym. 

 

6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza 
uczniowi szanse uzupełnienia braków poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, 
indywidualizację wymagań edukacyjnych oraz diagnozowanie sytuacji i możliwości ucznia we 
współpracy z wychowawcą klasy i rodzicami. 

 
7. Klasyfikacja ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, określonych  w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 
programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie przepisów w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 
integracyjnych oraz specjalnych. 



  
§ 86. 

  
1. W klasach I –III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. 
 
2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna, o której mowa w ust. 1. uwzględnia poziom opanowania 

przez uczniów klas I – III 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 przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 
uzdolnień. 

 
3. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się ręcznie lub komputerowo. Wydruk 

podpisany przez wychowawcę dołącza się do arkusza, co jest równoważne z wpisem do arkusza. 
 
4. W klasach I – III ustala się następującą skalę ocen bieżących z następującymi skrótami 

literowymi: 
stopień celujący  –  6 – cel 
stopień bardzo dobry  –  5 – bdb 
stopień dobry   –  4 – db 
stopień dostateczny  –  3 – dst 
stopień dopuszczający –  2 – dop 
stopień niedostateczny –  1 – ndst 

 
5. Wymagania na poszczególne oceny bieżące w klasach I – III zawarte są w PZO. 
 

§ 87. 
 
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej oraz rocznej oceny z zajęć 
edukacyjnych. 
 
1. Warunkiem ubiegania się o wyższe niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest złożenie przez ucznia lub rodziców 
pisemnego wniosku do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przewidywanej dla 
niego ocenie. 

 
2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień. 
 
3. We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega. 
 
4. Nauczyciel prowadzący zajęcia w terminie 2 dni pisemnie określa zakres materiału oraz 

konieczne wymagania do uzyskania oceny wskazanej przez ucznia we wniosku z określeniem 
terminów, w jakich uczeń winien wykazać się znajomością materiału, nie później jednak niż 3 dni 
przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

 
5. Uczeń i jego rodzice winni podpisać otrzymaną od nauczyciela informację. Jej kopię przechowuje 

się w dokumentacji do ukończenia lub opuszczenia przez ucznia szkoły. 
 
6. Nauczyciel przeprowadza całoroczny sprawdzian (test) wiadomości i umiejętności w formie 

pisemnej. Trwa on 60 minut i obejmuje wymagania na wnioskowaną roczną ocenę; polega on na 
podsumowaniu wiadomości i umiejętności przewidzianych w danym roku szkolnym. Z 
przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, informatyka, zajęcia artystyczne, 
wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa może mieć również formę zadań 
praktycznych. 

 
7. Uczeń uzyskuje wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, o którą się ubiegał we 

wniosku, jeśli wykaże się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami w formie i terminie uzgodnionym  
z nauczycielem (zgodnie z zasadami zawartymi w PZO). 

 
8. Prawo do ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana nie przysługuje uczniom, którzy: 



 
1) w ciągu roku szkolnego przynajmniej z dwóch prac klasowych, sprawdzianów uzyskali oceny  

o 2 stopnie niższe od ocen, o które się ubiegają; 
2) nie wykorzystali możliwości gwarantowanej przez PZO poprawienia oceny otrzymanej  

ze sprawdzianu lub pracy klasowej; 
3) nie przystąpili do wymaganych prac klasowych lub sprawdzianów; 
4) mają frekwencję niższą niż 80% na zajęciach z danego przedmiotu (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby); 
5) mają nieusprawiedliwione nieobecności na danych zajęciach. 

 
9. Niezależnie od omówionego trybu i warunków uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych uczeń może uzyskać wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną, jeśli spełnił 
kryteria na daną ocenę (szczegółowo opisane w PZO) do terminu klasyfikacji rocznej. 

 
10. W szczególnych przypadkach zaniedbywania przez ucznia obowiązków nauczyciel może ustalić 

roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych niższą od przewidywanej. 
 

§ 88. 
 
Egzamin klasyfikacyjny. 
  
1. Uczeń może być nieklasyfikowany 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 przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 
szkolnym planie nauczania. 

 
2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

powodu określonej w ust. 1. absencji. 
 
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 
 
4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 

wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny: 
 

1) wyrażenie zgody może nastąpić również w sytuacji, gdy wychowawca przedstawił nieznane,  
ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę braku 
usprawiedliwień nieobecności; 

2) w przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy 
programowo wyższej lub nie kończy szkoły. 

 
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń który: 
 

1) realizuje na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki; 
2) spełnia obowiązek szkolny poza szkołą. 

 
6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego  

z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ nieklasyfikowany” albo „ nieklasyfikowana”. 

 
7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 
 
8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 
 
9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz 
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 



 
10. Egzamin klasyfikacyjny o którym mowa w ust. 3. ust. 4. i ust. 5. pkt 1. przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora nauczyciela takich 
samych lub pokrewnych  zajęć edukacyjnych. 

 
11. Egzamin klasyfikacyjny o którym mowa w ust. 5. pkt 2. przeprowadza komisja, powołana przez 

Dyrektora, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą. 
 
12. W skład komisji egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 11. wchodzą: 
 

1) Dyrektor albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniej klasy. 
 
13. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 12. uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę 

zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
 
14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice 

ucznia. 
 
15. Z przeprowadzonego  egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 
 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10. lub skład komisji, o której mowa  
w ust.12.; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny; 
5) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 
16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
Dyrektora. 

 
17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacji rocznej ustalono dwie oceny niedostateczne, 

może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 
 
18. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,  

z zastrzeżeniem ust. 17. 
 

§ 89. 
 
Egzamin poprawkowy..   
  
1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną  

z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z 
tych zajęć. 

 
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego, z których to 
przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych: 

 
1) Dyrektor wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców; 
2) egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

 
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji 

wchodzą: 
 



1) Dyrektor albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 

 
4. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor najpóźniej na dzień przed 

egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom 
edukacyjnym, według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel 
dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny 
uwzględniać ustalenia zawarte w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 
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 powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 
porozumieniu w Dyrektorem tej szkoły. 

 
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, 

termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 
 
7. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 
 
8. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem ust. 

11. 
 
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez 
Dyrektora, nie później niż do końca września. 

 
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę. 
 
11. Uczeń lub jego rodzic mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

 
12. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję do 
przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy 
§ 89. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
§ 90. 

  
Ocena zachowania. 
 
1. Cele oceniania zachowania obejmują: 
 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu; 
2) kształcenie osobowości ucznia zgodnie z przyjętymi i akceptowanymi normami społecznymi; 
3) systematyczne kontrolowanie oraz dokumentowanie w dzienniku elektronicznym przejawów 

postępowania ucznia w postaci zapisów nagradzających i karzących; 
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu ucznia; 
5) oddziaływanie na ucznia, aby: 

 
a) miał świadomość popełnianych błędów i dążył do ich eliminowania poprzez ustawiczną 

pracę nad sobą i przezwyciężanie napotkanych trudności, 
b) potrafił krytycznie ocenić postępowanie własne oraz innych, 
c) mógł w pełni wykorzystać i rozwijać swoje zdolności, umiejętności oraz predyspozycje 

psychofizyczne. 



 
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
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. 

 
3. Wychowawca na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i 

sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 
4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z 

podanymi skrótami: 
wzorowe  – wz 
bardzo dobre  – bdb 
dobre   – db 
poprawne  – popr 
nieodpowiednie – ndp 
naganne  – ng  

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

i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
 
6. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki 

oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania. 
 
7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 5 dni od dnia zakończenia 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 
8. Dyrektor w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która 
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 
9. W skład komisji wchodzą: 
 

1) Dyrektor albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji; 
2) wychowawca klasy; 
3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 
4) pedagog; 
5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 
6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

 
10. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna. 
 
11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, 

wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik 
do arkusza ocen ucznia. 

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

lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego 
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 



§ 91. 
 
Tryb ustalania oceny zachowania. 
 
1. Uczeń ma prawo do samooceny zgodnie z kryteriami zachowania zawartymi w § 93 . 
 
2. Na prośbę wychowawcy samorząd klasowy (po konsultacji z całym zespołem klasowym) 

proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania 
zawartymi w § 93. 

 
3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu nauczycieli uczących w 

danym oddziale. 
 
4. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radą 

klasyfikacyjną. 
 
5. Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym, uzasadnienie 

oceny nagannej na piśmie. 
 
6. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku 

zaistnienia szczególnych okoliczności, np. zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas 
nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania. 

 
§ 92. 

  
Zasady oceniania zachowania. 
 
1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego 

kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych 
osób. 

 
2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem  

na początku roku szkolnego i II półrocza bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio. 
 
3. Uczeń oceniany jest z następujących zakresów postępowania: 
 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
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. 
 

§ 93. 
 
Kryteria ocen z zachowania. 
 
1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 
 

1) stosunek do nauki (w stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy uczeń osiąga wyniki): 
d) 5 pkt – najwyższe, 
e) 4 pkt – bardzo dobre, 
f) 3 pkt – przeciętne, 
g) 2 pkt – poniżej przeciętnej, 
h) 1 pkt – niskie, 
i) 0 pkt – znikome; 

 
2) frekwencja: 



a) 5 pkt – uczeń nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych i nieuzasadnionych 
spóźnień, 

b) 4 pkt – łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych i nieuzasadnionych spóźnień: 1 – 7, 
c) 3 pkt – łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych i nieuzasadnionych spóźnień: 8 – 14, 
d) 2 pkt – łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych i nieuzasadnionych spóźnień:  

15 – 21, 
e) 1 pkt – łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych i nieuzasadnionych spóźnień:  

22 – 28, 
f) 0 pkt – łączna liczba godzin nieusprawiedliwionych i nieuzasadnionych spóźnień: powyżej 

28; 
 

3) przestrzeganie regulaminów szkolnych, sumienność, poczucie odpowiedzialności: 
 

a) 5 pkt – uczeń zawsze przestrzega regulaminów szkolnych (w tym dotyczącego zasad 
korzystania ze sprzętu teleinformatycznego na terenie szkoły),  jest pilny i sumienny w 
pełnieniu obowiązków, których samodzielnie się podjął, lub które zostały mu powierzone 
przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne, zawsze 
dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot sprawdzianów, książek do biblioteki, 
przynoszenie usprawiedliwień), 
 

b) 4 pkt – uczeń zazwyczaj przestrzega regulaminów szkolnych (ma 1 wpis w dzienniku 
lekcyjnym dotyczący złamania któregoś regulaminu), dokładnie wywiązuje się z 
powierzonych mu zadań przez nauczyciela, jest systematyczny w nauce i dotrzymuje 
ustalonych terminów, 

 

c) 3 pkt – uczeń zazwyczaj przestrzega regulaminów szkolnych (ma 2 wpisy w dzienniku 
lekcyjnym dotyczące złamania któregoś regulaminu) i zwykle dotrzymuje ustalonych 
terminów, stara się wywiązywać z powierzonych mu obowiązków ale nie jest dokładny w 
tym co robi, 

 

d) 2 pkt – uczeń czasami łamie regulaminy szkolne (ma 3 wpisy w dzienniku lekcyjnym 
dotyczące złamania któregoś regulaminu), zdarza się, że nie dotrzymuje terminów lub 
niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań (np. dyżury klasowe), 

 

e) 1 pkt – uczeń wielokrotnie dopuścił się łamania postanowień regulaminów szkolnych (ma 
4 wpisy w dzienniku lekcyjnym dotyczące złamania któregoś regulaminu), często nie 
dotrzymuje terminów, niechętnie i niestarannie wykonuje powierzone mu prace (unika 
ich), 

 

f) 0 pkt – uczeń rozmyślnie łamie regulaminy szkolne (ma powyżej 4 wpisów w dzienniku 
lekcyjnym dotyczące złamania któregoś regulaminu), nie wykonuje powierzonych mu 
zadań oraz przeszkadza innym w sumiennym pełnieniu obowiązków, notorycznie nie 
dotrzymuje terminów. 

 
2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 
 

1) 5 pkt – uczeń stanowi wzór do naśladowania pod względem uczciwości i postawy moralnej, 
zawsze właściwie reaguje na dostrzeżone przejawy zła w szkole i poza nią, zachęca 
rówieśników do zmiany niewłaściwych zachowań, jest inicjatorem niesienia pomocy innym 
(nie czeka, aż ktoś go poprosi, lecz pierwszy występuje z propozycją pomocy, gdy dostrzeże 
problemową sytuację), szanuje i chroni mienie publiczne oraz własność prywatną; 
 

2) 4 pkt – uczeń wykazuje się uczciwością w codziennym życiu szkolnym, zawsze reaguje na 
dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją postawą 
podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności 
prywatnej; chętnie pomaga kolegom w różnych sprawach, wykazuje aktywność w 
działaniach na rzecz zespołu w szkole i poza nią; 

 

3) 3 pkt – uczeń zwykle postępuje uczciwie choć nie wykazuje dużej aktywności na 
dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje 
własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne, czasami pomaga kolegom w nauce, nie 
uchyla się od prac na rzecz zespołu klasowego; 



 

4) 2 pkt – zdarzyło się kilka razy, że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w 
stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności 
własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, 
naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne albo prywatne, odmówił pomocy koledze 
w nauce lub w innej życiowej sprawie, czasami pracuje na rzecz zespołu; 

 

5) 1 pkt – uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie 
reaguje na przejawy zła, nie ma skłonności do poszanowania godności własnej i innych 
członków szkolnej społeczności, nie wykazuje szacunku dla pracy lub własności, raczej nie 
pomaga kolegom, często unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie, czasami kłamie; 

 
6) 0 pkt – postępowanie ucznia jest zwykle sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń obojętnie 

reaguje na przejawy zła lub przyczynia się do wywołania niepożądanej sytuacji, co 
powoduje, że wchodzi w konflikt z prawem, niszczy własność publiczną i prywatną, nie 
szanuje godności własnej i innych osób, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek 
działań na rzecz innych osób czy zespołu, notorycznie kłamie. 

 
3. Dbałość o honor i tradycje szkoły oraz reprezentowanie szkoły: 
 

1) 5 pkt – godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym; zawsze oddaje należną cześć 
symbolom narodowym i szkolnym (strojem, w tym podczas uroczystości szkolnych oraz 
zachowaniem); przynosi chwałę szkole osiągając sukcesy w pozaszkolnych konkursach 
naukowych, artystycznych i sportowych; 
 

2) 4 pkt – godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym; strojem i zachowaniem oddaje 
należną cześć symbolom narodowym i szkolnym; reprezentuje szkołę w pozaszkolnych 
konkursach naukowych, artystycznych i sportowych; czasami angażuje się w organizację 
imprez kultywujących tradycje i zwyczaje szkoły; 

 

3) 3 pkt – godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym; zazwyczaj oddaje należną cześć 
symbolom narodowym i szkolnym (strojem i zachowaniem); bierze udział w szkolnych 
konkursach naukowych, artystycznych i sportowych; uczestniczy, jednak nie angażuje się w 
organizacji imprez kultywujących tradycje i zwyczaje szkoły; 

 

4) 2 pkt – zazwyczaj oddaje należną cześć symbolom narodowym i szkolnym (strojem i 
zachowaniem); nie bierze udziału w pozaszkolnych konkursach naukowych, artystycznych i 
sportowych; nie angażuje się w organizacji imprez kultywujących tradycje i zwyczaje szkoły; 

 

5) 1 pkt – reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym (wizyta w muzeum, kinie, teatrze) 
czasami naraża na uszczerbek jej dobre imię. Zdarza się, że nie oddaje należnej czci 
symbolom narodowym i szkolnym; nie bierze udziału w konkursach naukowych, 
artystycznych i sportowych, nie uczestniczy i nie angażuje się w organizacji imprez 
kultywujących tradycje i zwyczaje szkoły; 

 

6) 0 pkt – nie dba o dobre imię szkoły; notorycznie nie oddaje należytej czci symbolom 
narodowym i szkolnym; nie bierze udziału w żadnych konkursach i zniechęca innych 
uczniów do uczestnictwa w nich; zakłóca przebieg imprez kultywujących tradycje i zwyczaje 
szkoły. 

 
4. Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

 

1) 5 pkt – uczeń prezentuje wysoką kulturę słowa w rozmowach z rówieśnikami i dorosłymi; 
nigdy nie używa wulgarnego słownictwa; w dzienniku lekcyjnym nie ma żadnego wpisu o 
negatywnym zachowaniu; 
 

2) 4 pkt – uczeń w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa; w dzienniku lekcyjnym ma 
tylko 1 wpis o negatywnym zachowaniu; pozytywnie reaguje na uwagi (krytykę) o swoim 
postępowaniu; 
 

3) 3 pkt – zdarzyło się, że uczeń użył niekulturalnego słownictwa w rozmowach czy dyskusji; w 
dzienniku lekcyjnym ma nie więcej niż 2 wpisy o niewłaściwym zachowaniu; 



  
4) 2 pkt – uczeń czasami używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusji; w dzienniku 

lekcyjnym ma nie więcej niż 3 wpisy o niewłaściwym zachowaniu; 
 

5) 1 pkt – uczeń często używa wulgaryzmów; w dzienniku lekcyjnym ma więcej niż 3 wpisy o 
niewłaściwym zachowaniu;  

 

6) 0 pkt – uczeń nagminnie używa wulgaryzmów; nie reaguje na uwagi pracowników szkoły. 
 
5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 
 

1) 5 pkt – uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na 
występujące zagrożenia, tj. wzywa pomocy, przekazuje informacje dorosłym znajdującym się 
w pobliżu, informuje nauczycieli bądź rodziców o zdarzeniach; uczeń jest wolny od nałogów i 
uzależnień, często bierze udział w działaniach promujących zdrowy styl życia; jego postawa 
stanowi wzór do naśladowania; 

 

2) 4 pkt – zdarzyło się (1 raz), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub 
innych osób swoją bezmyślnością i brakiem wyobraźni, albo zlekceważył takie zagrożenie, 
jednak zareagował na zwróconą mu uwagę; uczeń jest wolny od nałogów i uzależnień, 
swoją postawą pobudza do naśladowania, czasami bierze udział w zainicjowanych przez 
innych akcjach promujących zdrowy styl życia; 

 

3) 3 pkt – kilkakrotnie (2-3 razy) uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub 
innych osób swoją bezmyślnością i brakiem wyobraźni albo zlekceważył takie zagrożenie; 
nie zareagował (1 raz) na zwróconą mu uwagę bądź nie wykonał (1 raz) polecenia; uczeń 
jest wolny od nałogów, jednak nie wykazuje żadnych działań na rzecz promowania 
zdrowego stylu życia; 

 

4) 2 pkt – kilkakrotnie (3-4 razy) trzeba upominać ucznia, że jego postępowanie powoduje (lub 
powodowało) zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób; uczeń sprowadza 
zagrożenia świadomie; reaguje na dyscyplinowanie; jest wolny od nałogów, jednak 
akceptuje nałogi innych (np. towarzyszy im podczas palenia, propaguje na koszulkach 
napisy akceptujące nałogi) bądź zdarzyło się (1 raz), że uczeń palił papierosy na terenie 
szkoły lub na imprezach organizowanych przez szkołę, ale sytuacja taka się nie powtórzyła; 

 

1) 1 pkt – zachowanie ucznia często stwarza zagrożenie dla niego samego lub innych osób 
(przynoszenie niebezpiecznych narzędzi, samowolne opuszczanie terenu szkoły lub 
oddalanie się od grupy); uczeń lekceważy niebezpieczeństwo, nie zmienia swojej postawy 
mimo zwracanych uwag; kilkakrotnie stwierdzono, że uczeń palił papierosy, bądź choć 1 raz 
pił alkohol (był pod jego wpływem lub go posiadał), 1 raz przyjmował narkotyki (był pod ich 
wpływem lub je posiadał), w trakcie zajęć lekcyjnych lub poza szkołą i tym samym naraził na 
uszczerbek własne zdrowie i dobre imię szkoły; 
 

5) 0 pkt – zachowanie ucznia stwarza poważne zagrożenie dla niego samego lub innych osób; 
stale świadomie lekceważy informacje o niebezpieczeństwie; nie reaguje na zwracane 
uwagi; nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych; 
uczeń wielokrotnie palił papierosy, pił alkohol bądź przyjmował narkotyki, był pod ich 
wpływem lub je posiadał w szkole czy też poza nią. 

 
6. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 
 

1)    8 pkt – uczeń jest zawsze kulturalny; jego postawa nacechowana jest życzliwością do 
otoczenia; w dzienniku lekcyjnym nie ma żadnego wpisu o negatywnym zachowaniu; jest 
uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje); zachowuje się kulturalnie 
podczas przerw i przejawia troskę o mienie szkoły; udziela pomocy osobom potrzebującym; 
bierze udział w akcjach  charytatywnych, wolontariacie itp.; 
 

2)    6 pkt – uczeń jest zazwyczaj kulturalny i taktowny; nie popada w konflikty z rówieśnikami i 
osobami dorosłymi; w dzienniku elektronicznym ma tylko 1 wpis o negatywnym zachowaniu; 
pozytywnie reaguje na uwagi (krytykę) o swoim postępowaniu; jest uczciwy w codziennym 



postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje); zachowuje się kulturalnie podczas przerw i 
przejawia troskę o mienie szkoły; 

 

3)   3 pkt – zdarzyło się, że uczeń zachował się nietaktownie; w dzienniku lekcyjnym ma nie 
więcej niż 2 wpisy o niewłaściwym zachowaniu; czasami przeszkadza w pracy 
nauczycielom; w stanach wzburzenia nie przyjmuje uwag innych, ale po opanowaniu się 
potrafi przeprosić; zazwyczaj jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie 
oszukuje); zazwyczaj zachowuje się kulturalnie podczas przerw i przejawia troskę o mienie 
szkoły; 

 

4)    2 pkt – uczeń często bywa nietaktowny; w dzienniku lekcyjnym ma nie więcej niż 3 wpisy o 
niewłaściwym zachowaniu; zwykle nie reaguje na krytyczne uwagi pod swoim adresem, 
lekceważy je; jego postawa utrudnia pracę nauczycielom, kolegom i innym pracownikom 
szkoły; zdarzyło się, że nie był uczciwy w codziennym postępowaniu oraz nie zachowywał 
się kulturalnie podczas przerw i nie przejawiał troski o mienie szkoły; 

 

5) 1 pkt – uczeń wykazuje brak kultury, jest arogancki, agresywny; w dzienniku lekcyjnym ma nie 
więcej niż 4 wpisy o niewłaściwym zachowaniu; zdarzyło się, że nie był uczciwy w 
codziennym postępowaniu; wielokrotnie nie zachowywał się kulturalnie podczas przerw i 
zniszczył  mienie szkoły; 

 

6)   0 pkt – uczeń stosuje szantaż, wyłudzenia, zastraszenia, znęca się nad innymi (fizycznie lub 
psychicznie); bardzo wulgarnie i arogancko reaguje na uwagi o swoim postępowaniu; jego 
zachowanie budzi niechęć innych; wielokrotnie zdarzyło się, że nie był uczciwy w 
codziennym postępowaniu, niszczył mienie szkoły; w dzienniku lekcyjnym ma więcej niż 5 
wpisów o niewłaściwym zachowaniu. 

 
7. Okazywanie szacunku innym osobom: 
 

1)   5 pkt – uczeń zawsze stosuje formy grzecznościowe wobec pracowników szkoły oraz 
kolegów; zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych 
(np. podczas wycieczek czy też wyjść poza teren szkoły); zawsze przeciwdziała intrygom, 
obmowom i szykanom w zespole klasowym; 

 
2)   4 pkt – uczeń zazwyczaj stosuje formy grzecznościowe wobec pracowników szkoły oraz 

kolegów; przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych (np. 
podczas wycieczek czy też wyjść poza teren szkoły); przeciwdziała intrygom, obmowom i 
szykanom w zespole klasowym; 

 

3)   3 pkt – uczeń czasami stosuje formy grzecznościowe wobec pracowników szkoły oraz 
kolegów; pod wpływem uwag nauczyciela stara się przestrzegać ogólnie przyjętych norm 
zachowania w miejscach publicznych (np. podczas wycieczek czy wyjść poza teren szkoły); 

 

4)    2 pkt – uczeń rzadko stosuje formy grzecznościowe wobec pracowników szkoły oraz 
kolegów; nie zawsze reaguje na pouczenia nauczyciela; czasami wykazuje chęć poprawy 
swego zachowania; 

 

5)   1 pkt – uczeń rzadko stosuje formy grzecznościowe wobec pracowników szkoły oraz 
kolegów; nie zawsze reaguje na pouczenia nauczyciela; nie wykazuje chęci poprawy swego 
zachowania; 

 

6)    0 pkt – uczeń odnosi się niegrzecznie do pracowników szkoły oraz rówieśników; nie 
wykazuje chęci poprawy swego zachowania. 

 
8. Ustalenia końcowe: 
 

1) uczeń, który z dwóch kryteriów otrzymał 0 punktów nie może otrzymać wyższej oceny niż 
nieodpowiednie, 
 

2) uczeń, który choć w jednym kryterium otrzymał 0 punktów nie może otrzymać wyższej oceny 
niż poprawne, 

 



3) uczeń, który choć w jednym kryterium otrzymał 1 punkt nie może otrzymać wyższej oceny 
niż dobre, 

 

4) uczeń, który otrzymał karę statutową (zanotowane w dzienniku lekcyjnym) nie może 
otrzymać wyższej oceny niż dobre, 

 

5) uczeń, który uczestniczył w konkursach (naukowych, artystycznych lub sportowych) na 
szczeblu wojewódzkim otrzymuje dodatkowo 1 punkt, 

 

6) uczeń, który był laureatem konkursu (naukowego, artystycznego lub sportowego) 
na szczeblu wojewódzkim lub wyższym otrzymuje dodatkowo 2 punkty, 

 

7) jeśli w II półroczu nastąpiła wyraźna poprawa zachowania i uczeń nie uzyskał w żadnym 
kryterium 0 punktów, wychowawca może pominąć podpunkty 1) i 2), 

 

8) uczeń, który systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, może otrzymać 
dodatkowo 1 punkt. 

 
9. Przeliczenia punktowe na oceny. Stosując następujące przeliczenia punktowe na oceny, od 

których (przeliczeń) nie przysługuje odwołanie, wychowawca ma obowiązek stosować się do 
przeliczników i opracowując zestawienia klasyfikacyjne na śródroczne i roczne posiedzenia rady 
pedagogicznej przygotowuje także sumy punktów z oceny zachowania dla wszystkich uczniów. 

 
Punkty  Ocena zachowania 
48 - 44 wzorowe  
43 - 38 bardzo dobre  
37 - 31 dobre  
30 - 24 poprawne 
23 - 17 nieodpowiednie  
16 - 0 naganne  

 

10. W nadzwyczajnych sytuacjach wychowawca, nauczyciele, Dyrektor mogą wnioskować o 
obniżenie oceny zachowania ucznia. 

 
11. 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 publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej. 

 
§ 94. 

 
Promowanie i ukończenie szkoły. 
 
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne 
oceny wyższe od stopnia niedostatecznego. 

 
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 
 
3. Uczeń klasy I –III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej obligatoryjnie , z 

zastrzeżeniem ust. 4. 
 
4. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia kl. I – III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia. Do 
szczególnych przypadków zalicza się np: 

 
1) posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub 

opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 



 

2) trudności i zaburzenia komunikacyjne , językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem  
w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach 
edukacji; 

 

3) przewlekła choroba, uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki, w tym indywidualnego 
nauczania; 

 

4) brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej  
w II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej,  
a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania; 

 

5) niedojrzałość emocjonalna- lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, 
płaczliwość, moczenie się. 

 
5. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy 

i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 
I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

 
6. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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. 

 
7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci  

i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 
ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu 
oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca, następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową 
celującą. 

 
8. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania 

fizycznego, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych 
edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia 
szkoły. 

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

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 
planie nauczania, uzyskał roczne (półroczne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 
niedostatecznej, z zastrz. § 89. 

 
10. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 
11. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się 

roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 
oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 
niedostatecznej. 

 
12. Uczeń kończy szkołę 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. 

 
13. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, 
uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami. 

 
14. Uczeń oddziału gimnazjalnego kończy szkołę:  
 



1)   jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 
się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 
niedostatecznej. 

2)   jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego przez 
OKE obejmującego: 

 
a) umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych, 
b) umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 
c) umiejętności i wiadomości z zakresu języków obcych nowożytnych. 

 
3) jeżeli zrealizował projekt edukacyjny, z zastrzeżeniem zawartym w § 6 ust. 10. 

 
15. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy. Wymagania, kryteria 

oceniania, formy i termin przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego regulują odrębne przepisy 
(Rozp. MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r., ze zmianami). 

 
§ 95. 

  
Świadectwa szkolne i inne druki szkolne. 
 
1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie  

od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające 
uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają 
odrębne przepisy. 

 
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który otrzymał promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie 
promocji z wyróżnieniem. 

 
3. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 
 
4. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica, wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. 
 
5. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. 

Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty 
ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

 
6. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla dzieci 

niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania. 
 
7. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz 

zaświadczeń. 
 
8. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące 

przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania 
prowadzonej przez szkołę. 

 
9. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem 

czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi 
wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano 
sprostowania” oraz czytelny podpis Dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i 
pieczęć urzędową. 

 
10. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły. Dokumenty, o których mowa 

podlegają wymianie. 
 

11. W przypadku utraty oryginału świadectwa lub odpisu, uczeń/absolwent może wystąpić 
odpowiednio do Dyrektora z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 



 
12. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej 

od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora. 
 
13. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie 

opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek 
bankowy wskazany przez Dyrektora. 

 
14. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 
 
15. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się: 
 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo 
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na 
terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 
środowiska szkolnego. 

 

 




