
Zał. nr 2 do Statutu

WEWN�TRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW
obowi�zuj�cy w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁANACH

Wewn�trzszkolny System Oceniania Uczniów został opracowany na podstawie Rozporz�dzenia MENiS
z dnia 07.09.2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2004r., nr 199, poz.2046)

§1

1. Wewn�trzszkolny System Oceniania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach zawiera
nast�puj�ce elementy:
· Wymagania edukacyjne niezb�dne do uzyskania poszczególnych �ródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowi�zkowych i dodatkowych zaj�� edukacyjnych, wynikaj�ce z realizowanego przez
siebie programu nauczania.

        · Informacje nauczycieli o sposobach sprawdzania osi�gni�� edukacyjnych uczniów.

§2

1. Nauczyciel przedmiotu na pocz�tku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach
edukacyjnych i sposobach sprawdzania osi�gni�� edukacyjnych uczniów. Informacja ta jest umieszczona na
klasowej gazetce.

2. Oceny s� jawne dla ucznia i jego rodziców prawnych.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustalon� ocen�. Na wniosek ucznia lub jego
rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycz�ca oceniania
ucznia s� udost�pniane uczniowi lub jego rodzicom.

4. Nauczyciel jest obowi�zany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej dostosowa� wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudno�ci w uczeniu si�, uniemo�liwiaj�ce sprostanie tym wymogom.

5. W przypadku ucznia posiadaj�cego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania, nauczyciel jest obowi�zany dostosowa� wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie orzeczenia wydanego przez poradni�.

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zaj�� wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o
ograniczonych mo�liwo�ciach uczestniczenia w tych zaj�ciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas
okre�lony w tej opinii.
W/w przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si�
,, zwolniony”.



7. Ucznia posiadaj�cego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania
dyrektor szkoły zwalnia z nauki drugiego j�zyka obcego na podstawie orzeczenia z poradni.
W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si� ,, zwolniony”.

8 .  W dzienniku lekcyjnym zapisujemy nast�puj�ce oceny bie��ce: 6, +5, 5, -5, +4, 4, -4, +3, 3, -3, +2, 2, -2, 1.
       Oceny te s� wpisywane przez nauczycieli do zeszytu korespondencji lub dzienniczka ucznia.

9. Nauczyciel stosuje zasad� systematycznego i bie��cego oceniania. Minimalna liczba ocen bie��cych w
ci�gu semestru, na podstawie których wystawia si� �ródroczn� i roczn� ocen� klasyfikacyjn� nie powinna
by� mniejsza ni� podwojona liczba godzin dydaktycznych danych zaj�� edukacyjnych w tygodniu, ale nie
mniejsza od liczby 3.

10. W zale�no�ci od specyfiki przedmiotu ucze� powinien otrzymywa� oceny z ró�nych form aktywno�ci.

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nale�y w szczególno�ci bra� pod
uwag� wysiłek wkładany przez ucznia w wywi�zywanie si� z obowi�zków wynikaj�cych ze specyfiki tych
zaj��.

12. Ka�da pisemna forma odpowiedzi obejmuj�ca wi�ksz� parti� materiału jest sprawdzianem:
· w ci�gu tygodnia nie powinno by� wi�cej ni� 3 sprawdziany;
· w ci�gu dnia nauki mo�e by� tylko jeden sprawdzian;

13. Ucze� ma prawo poprawi� ocen� niedostateczn� ze sprawdzianu:
· w ci�gu tygodnia od daty otrzymania pracy;
· do poprawy podchodzi jeden raz, ocen�, któr� otrzyma nauczyciel wpisuje do dziennika ( nawet ndst);

14. Nauczyciel przygotowuj�cy sprawdzian ma obowi�zek:
· poinformowa� uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie sprawdzianu;
· z tygodniowym wyprzedzeniem wpisa� swój termin w dzienniku lekcyjnym;
· przestrzega� ustale� i terminów kolegów i kole�anek;
· zwróci� poprawiony sprawdzian w terminie dwóch tygodni od dnia napisania;

15. Pisemna forma odpowiedzi obejmuj�ca od 1-3 lekcji jest kartkówk�:
· mo�e by� niezapowiedziana;
· mo�e mie� dowoln� form�;
· nie okre�la si� liczby w ci�gu dnia nauki;

16. Nauczyciel powinien zwróci� kartkówk� w ci�gu jednego tygodnia od daty napisania.

17. Na okres �wi�t, przerw �wi�tecznych, ferii i wycieczek nauczyciele nie zadaj� prac domowych.

18. W pierwszym dniu po �wi�tach, przerwie �wi�tecznej, feriach, dyskotece i wycieczce nauczyciele nie pytaj�
uczniów i nie przeprowadzaj� kartkówek i sprawdzianów.

19. Dwa razy w semestrze ucze� mo�e by� nie przygotowany do zaj�� lekcyjnych, o czym informuje
nauczyciela na pocz�tku lekcji.
Za ka�de nast�pne nie przygotowanie np. brak zadania domowego, �wicze�, zeszytu, przyborów do
matematyki i plastyki, stroju do wychowania fizycznego ucze� otrzymuje ocen� niedostateczn�.

20. Kilkudniowa nieobecno�� ucznia w szkole zobowi�zuje ucznia do uzupełnienia braków na bie��co.
Nieobecno�� jest usprawiedliwiana wpisem rodzica do zeszytu korespondencji.

21. Po dłu�szej, usprawiedliwionej nieobecno�ci ( okres 1 tygodnia i wi�cej), ucze� ma obowi�zek nadrobi�
zaległo�ci w nauce w ci�gu trzech dni. Na jego pro�b� nauczyciel winien mu wskaza� materiał do
uzupełnienia.

22. Procentowe wymagania na poszczególne oceny cz�stkowe ze sprawdzianów i kartkówek s� nast�puj�ce:
0-39% niedostateczny
40-44% dopuszczaj�cy
45-47% + dopuszczaj�cy



48-50% - dostateczny
51-65% dostateczny
66-72% + dostateczny
73-75% - dobry
76-86% dobry
87-89% + dobry
90-96% - bardzo dobry
97-100% bardzo dobry
101% i wi�cej celuj�cy

§ 3

1. Klasyfikacja �ródroczna polega na okresowym podsumowaniu osi�gni�� edukacyjnych ucznia z zaj��
edukacyjnych okre�lonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu �ródrocznych ocen klasyfikacyjnych
oraz �ródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikacja �ródroczna uczniów upo�ledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na
okresowym podsumowaniu jego osi�gni�� edukacyjnych okre�lonych w szkolnym planie nauczania, z
uwzgl�dnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego i ustaleniu �ródrocznej
oceny klasyfikacyjnej i �ródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Klasyfikacj� �ródroczn� uczniów przeprowadza si� raz w roku, w połowie stycznia.

4. Klasyfikacja roczna, pocz�wszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osi�gni�� edukacyjnych ucznia, w
danym roku szkolnym, z zaj�� edukacyjnych okre�lonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zaj�� edukacyjnych i zachowania.

5. Oceny klasyfikacyjne �ródroczne i roczne z zaj�� edukacyjnych, pocz�wszy od klasy IV ustala si� w
stopniach według nast�puj�cej skali:

stopie� skrót literowy znaczenie cyfrowe
celuj�cy cel. 6
bardzo dobry bdb. 5
dobry db. 4
dostateczny dst. 3
dopuszczaj�cy dop. 2
niedostateczny ndst. 1

6. Oceny klasyfikacyjne z zaj�� edukacyjnych nie maj� wpływu na ocen� klasyfikacyjn� zachowania.

7. Dla ucznia z upo�ledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oceny bie��ce,
�ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne s� ocenami opisowymi.

8. �ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowi�zkowych zaj�� edukacyjnych ustalaj� nauczyciele
prowadz�cy poszczególne zaj�cia edukacyjne.

9. �ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zaj�� edukacyjnych ustalaj� nauczyciele
prowadz�cy poszczególne dodatkowe zaj�cia edukacyjne.
Roczna ocena klasyfikacyjna  z tych zaj�� nie ma wpływu na promocj� do klasy programowo wy�szej ani
na uko�czenie szkoły.

10. Klasyfikacja �ródroczna i roczna odbywa si� na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, nie pó�niej ni�
7 dni przed zako�czeniem zaj�� semestralnych i rocznych.



11. Na 2 tygodnie przed �ródroczn� i roczn� klasyfikacj�, nauczyciele poszczególnych przedmiotów informuj�
ucznia wpisuj�c przewidywan� ocen� w dzienniku lekcyjnym w wydzielonej kolumnie.

12. Na 2 tygodnie przed �ródroczn� i roczn� klasyfikacj� wychowawca klasy powiadamia pisemnie rodziców o
przewidywanych ocenach niedostatecznych.

13. Przy ustalaniu �ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciele b�d� si� kierowa� nast�puj�cymi
zasadami:

· stopie� celuj�cy otrzymuje ucze�, którego wiedza i umiej�tno�ci wykraczaj� poza tre�ci zawarte w programie
                              nauczania, uczestniczy w konkursach wiedzy, jest samodzielny i kreatywny

· stopie� bardzo dobry otrzymuje ucze�, który dysponuje pełnym zasobem wiedzy i umiej�tno�ci
                                       wyznaczonych przez program nauczania, samodzielnie rozwi�zuje trudne zadania.

· stopie� dobry otrzymuje ucze�, który posiada wiedz� i umiej�tno�ci w zakresie wymaga� programowych
                          okre�lonych dla oceny dobrej dla danych zaj�� edukacyjnych, samodzielnie rozwi�zuje
                           typowe problemy.

· stopie� dostateczny otrzymuje ucze�, który opanował wiedz� i umiej�tno�ci w zakresie wymaga�
                                    programowych dla oceny dostatecznej dla danych zaj�� edukacyjnych, podejmuje próby
                                     rozwi�zania zada� typowych.

· stopie� dopuszczaj�cy otrzymuje ucze�, który opanował wiedz� i umiej�tno�ci w zakresie wymaga�
                                         programowych okre�lonych dla oceny dopuszczaj�cej, rozwi�zuje zadania teoretyczne
                                         lub praktyczne o niewielkim stopniu trudno�ci, przy pomocy nauczyciela.

· stopie� niedostateczny otrzymuje ucze�, który nie opanował wiedzy i umiej�tno�ci w zakresie wymaga�
                                          programowych okre�lonych dla oceny dopuszczaj�cej, którego braki w
                                          wiadomo�ciach i umiej�tno�ciach uniemo�liwiaj� dalsze zdobywanie wiedzy i
                                           umiej�tno�ci  w zakresie danych zaj�� edukacyjnych.

14. Pocz�wszy od klasy IV, ucze� otrzymuje promocj� do klasy wy�szej, je�eli ze wszystkich obowi�zkowych
zaj�� edukacyjnych okre�lonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wy�sze
od oceny niedostatecznej.

15. Pocz�wszy od klasy IV, ucze�, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowi�zkowych zaj��
edukacyjnych �redni� ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr� ocen� zachowania
otrzymuje promocj� do klasy programowo wy�szej z wyró�nieniem.

16. Ucznia z upo�ledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje si� do klasy
programowo wy�szej, uwzgl�dniaj�c specyfik� kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

§4

1. Ucze� lub jego rodzice mog� zgłosi� zastrze�enia do dyrektora szkoły w terminie 7 dni po zako�czeniu
zaj�� dydaktyczno-wychowawczych je�eli uznaj�, �e  roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zaj��
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz�cymi trybu ustalania tej oceny.

2. W przypadku stwierdzenia, �e roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zaj�� edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisj�, która przeprowadza sprawdzian
wiadomo�ci i umiej�tno�ci ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczn� (semestraln�)ocen�
klasyfikacyjn� z danych zaj�� edukacyjnych .

3. Termin sprawdzianu uzgadnia dyrektor z uczniem i jego rodzicem.

4. Komisja składa si� z :



a) dyrektor szkoły jako przewodnicz�cy;
b) nauczyciel prowadz�cy dane zaj�cie edukacyjne;
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadz�cych takie same zaj�cia;

5. Nauczyciel prowadz�cy dane zaj�cie edukacyjne mo�e by� zwolniony z udziału w pracy komisji na własn�
pro�b� lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego
nauczyciela prowadz�cego takie same zaj�cie edukacyjne.

6. Ustalona przez komisj� roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zaj�� edukacyjnych nie mo�e by�
ni�sza od oceny wcze�niej ustalonej.

7. Ocena ustalona przez komisj� jest ostateczna, z wyj�tkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zaj�� edukacyjnych, która mo�e by� zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Z prac komisji sporz�dza si� protokół zawieraj�cy: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania
sprawdzaj�ce, wynik sprawdzianu oraz ustalon� ocen�. Protokół stanowi zał�cznik do arkusza ocen ucznia.
Do protokołu doł�cza si� pisemne prace ucznia i zwi�zł� informacj� o ustnych odpowiedziach ucznia.
Ucze�, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst�pił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie,
mo�e przyst�pi� do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasi�gu wojewódzkim otrzymuj� z danych zaj�� edukacyjnych
celuj�c� roczn� ocen� klasyfikacyjn�.

§ 5

1. Ucze� mo�e nie by� klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj�� edukacyjnych, je�eli brak jest
podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej �ródrocznej lub rocznej z powodu nieobecno�ci ucznia na
zaj�ciach edukacyjnych przekraczaj�cych połow� czasu przeznaczonego na te zaj�cia w szkolnym planie
nauczania.

2. Ucze� nieklasyfikowny z powodu usprawiedliwionej nieobecno�ci mo�e zdawa� egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecno�ci, lub na wniosek
rodziców rada pedagogiczna mo�e wyrazi� zgod� na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równie� ucze� realizuj�cy indywidualny program lub tok nauki oraz ucze�
spełniaj�cy obowi�zek szkolny poza szkoł�.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniaj�cego obowi�zek poza szkoł� nie obejmuje
obowi�zkowych zaj�� edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne dodatkowych zaj��
edukacyjnych, takiemu uczniowi nie ustala si� oceny zachowania.

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza si� w formie pisemnej i ustnej z zastrze�eniem egzaminu
klasyfikacyjnego z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, ma on form� zada�
praktycznych.

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia si� z uczniem i jego rodzicami.

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecno�ci, oraz
ucznia realizuj�cego indywidualny program przeprowadza nauczyciel danych zaj�� edukacyjnych, w
obecno�ci wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zaj��
edukacyjnych.

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniaj�cego obowi�zek szkolny poza szkoł� przeprowadza komisja,
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowi�zku szkolnego poza
szkoł�. Komisja składa si�:



a). dyrektor szkoły – jako przewodnicz�cy komisji
b). nauczyciela zaj�� edukacyjnych okre�lonych w planie nauczania dla odpowiedniej klasy

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog� by� obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporz�dza si� protokół zawieraj�cy: imiona i nazwiska o
których mowa w ust.8 lub skład komisji z ust.9, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania egzaminacyjne,
wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu doł�cza si� pisemne prace ucznia i zwi�zł� informacj� o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi zał�cznik do arkusza ocen ucznia.

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zaj�� edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje si� ,, nieklasyfikowany”.

12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena
klasyfikacyjna z zaj�� edukacyjnych jest ostateczna, z zastrze�eniem ust.13 i §4.

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna
ocena klasyfikacyjna z zaj�� edukacyjnych mo�e by� zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z
zastrze�eniem § 4 i § 6, ust.1.

§ 6

1. Ucze�, pocz�wszy od klasy IV, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocen� niedostateczn� z jednych
obowi�zkowych zaj�� edukacyjnych mo�e zdawa� egzamin poprawkowy.
W wyj�tkowych przypadkach rada pedagogiczna mo�e wyrazi� zgod� na egzamin poprawkowy z dwóch
obowi�zkowych zaj�� edukacyjnych.
Nie dotyczy to uczniów klas programowo najwy�szych.

2. Egzamin poprawkowy składa si� z cz��ci pisemnej, oraz ustnej, z wyj�tkiem egzaminu z plastyki, muzyki,
informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim form� zada�
praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.     Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodz�:
a) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmuj�cy w szkole inne stanowisko kierownicze – jako

przewodnicz�cy komisji;
b) nauczyciel prowadz�cy dane zaj�cie edukacyjne  - jako egzaminator;
c) nauczyciel prowadz�cy takie same lub pokrewne zaj�cie edukacyjne – jako członek komisji;

5. Nauczyciel o którym mowa w pkt 4b mo�e by� zwolniony z udziału w pracy komisji na własn� pro�b� lub
w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako
osob� egzaminuj�c� innego nauczyciela prowadz�cego takie same zaj�cie edukacyjne, z tym, �e powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nast�puje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz�dza si� protokół zawieraj�cy: skład komisji, termin
      egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskan� ocen�.
       Do protokołu zał�cza si� pisemne prace ucznia i zwi�zł� informacj� o ustnych odpowiedziach ucznia.
       Protokół stanowi zał�cznik do arkusza ocen ucznia.

7.   Ucze�, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst�pił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym
terminie mo�e przyst�pi� do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie pó�niej
ni� do ko�ca wrze�nia.



8. Ucze�, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wy�szej i
powtarza klas�, z zastrze�eniem  ust.9.

9. Uwzgl�dniaj�c mo�liwo�ci edukacyjne ucznia rada pedagogiczna mo�e jeden raz w ci�gu danego etapu
edukacyjnego promowa� do klasy programowo wy�szej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z
jednych obowi�zkowych zaj�� edukacyjnych, pod warunkiem, �e te obowi�zkowe zaj�cia edukacyjne s�
zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wy�szej.

10. Zastrze�enia w przypadku przeprowadzania egzaminu poprawkowego nale�y zgłasza� w ci�gu 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 7

1. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osi�gni�� edukacyjnych uczniów w danym
roku szkolnym z zaj�� edukacyjnych okre�lonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu rocznej oceny
klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.

2. Klasyfikacja roczna ucznia z upo�ledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w klasach
I-III polega na podsumowaniu jego osi�gni�� edukacyjnych z zaj�� edukacyjnych i zachowania i ustaleniu
jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.

3. Ucze� klasy I-III otrzymuje promocj� do klasy programowo wy�szej.
O powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III mo�e postanowi� rada pedagogiczna tylko w wyj�tkowych
przypadkach , uzasadnionych opini� wydan� przez lekarza lub Publiczn� Poradni� Psychologiczno-
Pedagogiczn�, oraz w porozumieniu z rodzicami ucznia.

4. W klasach I-III �ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne s� ocenami opisowymi.Z j�zyka niemieckiego i
angielskiego ocenia si� według skali obowi�zuj�cej w klasach IV-VI.

5. �ródroczn� ocen� klasyfikacyjn� opisow� otrzymuj� rodzice w formie kart osi�gni�� ucznia z
poszczególnych edukacji i zachowania.

6. Ocenianie bie��ce uczniów klas I-III  odbywa si� w stopniach. Stosuje si� nast�puj�ce oceny bie��ce: 6, +5,
-5, 5, +4, 4, -4, +3, 3, -3, +2, 2, -2, +2, 2, -2, 1.

7. Roczna ocena klasyfikacyjna uczniów klas I-III obejmuje opis osi�gni�� edukacyjnych ucznia i ma na celu
okre�lenie aktualnego i rzeczywistego stanu jego wiedzy i umiej�tno�ci. Uwzgl�dnia nast�puj�ce sfery
rozwoju dziecka:
- rozwój poznawczy ( mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, umiej�tno�ci matematyczne i

przyrodniczo-geograficzne)
- rozwój społeczno-emocjonalny
- rozwój artystyczny
- rozwój fizyczny

8. W klasach I-III ocena zachowania jest ocen� opisow�.

9. Ustala si� nast�puj�ce kryteria oceny zachowania klas I-III:
I. Stosunek do obowi�zków szkolnych:

- przygotowanie si� do lekcji, systematyczno��;
- tempo i jako�� pracy;
- aktywno�� na lekcjach;
- stopie� zaanga�owania w prac� na rzecz klasy;
- punktualno�� i systematyczno�� w ucz�szczaniu na zaj�cia;
- wytrwało�� i samodzielno�� w przezwyci��aniu napotkanych trudno�ci;
- rozwijanie zainteresowa� i zdolno�ci;
- dbało�� o honor i tradycje szkoły;

II. Zachowanie w grupie:



- nawi�zywanie kontaktów z rówie�nikami i dorosłymi;
- reagowanie na polecenia nauczyciela;
- umiej�tno�� współpracy w grupie;
- przestrzeganie szkolnych zasad  i norm zachowania;

III. Kultura osobista:
- kulturalny sposób bycia;
- przestrzeganie zasad bezpiecze�stwa w szkole, na drodze i na wycieczkach;
- poszanowanie mienia szkolnego, osobistego i społecznego;

§ 8

1. Wychowawca klasy na pocz�tku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i
sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wy�szej ni�
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Kryteria ocen zachowania s� umieszczone w
izbach lekcyjnych.

2.   Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :
       a). oceny klasyfikacyjne z zaj�� edukacyjnych;
       b). promocj� do klasy programowo wy�szej lub uko�czenie szkoły;

 
  3.  Ocen� klasyfikacyjn� zachowania �ródroczn� i roczn�, pocz�wszy od IV klasy, ustala si� według skali :

wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne.

4.   �ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upo�ledzeniem umysłowym w stopniu
      umiarkowanym i znacznym s� ocenami opisowymi.

5.  �ródroczn� i roczn� ocen� klasyfikacyjn� zachowania ustala wychowawca klasy po zasi�gni�ciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Uwagi dotycz�ce zachowania danego ucznia nale�y
zgłosi� wychowawcy klasy na 2 tygodnie przed �ródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej.
Ustalona przez wychowawc� klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrze�eniem
ust.6.

6. Ucze� lub jego rodzice mog� zgłosi� zastrze�enia do dyrektora szkoły w terminie 7 dni po zako�czeniu
zaj�� dydaktyczno-wychowawczych je�li uznaj�, �e roczna ( �ródroczna )ocena klasyfikacyjna zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz�cymi trybu ustalania tej oceny.

7. W przypadku stwierdzenia, �e roczna ( �ródroczna )ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisj�, która ocen� klasyfikacyjn� zachowania
w drodze głosowania zwykł� wi�kszo�ci� głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodnicz�cego komisji.

8.  Komisja składa si� z:
a). dyrektor szkoły;
b). wychowawca klasy;
c). wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadz�cy zaj�cia edukacyjne w danej klasie;
d). pedagog;
e). psycholog;
f). przedstawiciel samorz�du uczniowskiego;
g). przedstawiciel rady rodziców;

9. Ustalona przez komisj� roczna ( �ródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania nie mo�e by� ni�sza od
ustalone wcze�niej oceny.

10. Z prac komisji sporz�dza si� protokół zawieraj�cy: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik
głosowania i ustalon� ocen� zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi zał�cznik do arkusza ocen.



11. �ródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania uwzgl�dnia w szczególno�ci:
a). wywi�zywanie si� z obowi�zków ucznia;
b). post�powanie zgodne z dobrem społeczno�ci szkolnej;
c). dbało�� o honor i tradycje szkoły;
d). dbało�� o pi�kno mowy ojczystej;
e). dbało�� o bezpiecze�stwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f). godne, kulturalne zachowanie si� w szkole i poza ni�;
g). okazywanie szacunku innym osobom;

12. Ustala si� nast�puj�ce kryteria oceny zachowania ucznia klas IV-VI:

WZOROWE zachowanie otrzymuje ucze�, który:
- osi�ga bardzo dobre wyniki nauczania;
- nie ma nieusprawiedliwionych nieobecno�ci;
- systematycznie przygotowuje si� do zaj�� lekcyjnych;
- pracuje nad własnym rozwojem ( uczestniczy w kołach zainteresowa�);
- bierze czynny udział w �yciu klasy i szkoły;
- szanuje mienie szkoły;
- przestrzega wewn�trznych zarz�dze� szkoły;
- reprezentuje szkoł� na zewn�trz;
- ch�tnie bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach szkolnych;
- prezentuje wysok� kultur� słowa i dyskusji;
- zawsze sam przestrzega zasad bezpiecze�stwa i prawidłowo reaguje na wyst�powanie zagro�enia;
- nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwi�zywaniu konfliktów osobistych i społecznych;
- charakteryzuje si� wzorow� kultur� osobist� i nienagannymi manierami w szkole i poza ni�;
- nie farbuje włosów i nie maluje si�;
- w sposób kulturalny i przykładny odnosi si� do osób dorosłych, kolegów i kole�anek;
- jest wra�liwy na sprawy innych ludzi;
- zawsze u�ywa zwrotów grzeczno�ciowych w szkole i poza ni�;

BADRZO DOBRE zachowanie otrzymuje ucze�, który:
- osi�ga co najmniej dobre wyniki w nauce;
- nie ma nieusprawiedliwionych nieobecno�ci;
- systematycznie przygotowuje si� do zaj�� lekcyjnych;
- pracuje nad własnym rozwojem ( uczestniczy w kołach zainteresowa�);
- bierze czynny udział w �yciu klasy i szkoły;
- szanuje mienie szkoły;
- przestrzega wewn�trzszkolnych zarz�dze�;
- bierze udział w olimpiadach, konkursach i zawodach szkolnych;
- dba o pi�kno mowy ojczystej;
- przestrzega bezpiecze�stwa w czasie zaj�� lekcyjnych, przerw mi�dzylekcyjnych oraz dojazdu do

szkoły i ze szkoły;
- charakteryzuje si� wzorow� kultur� osobist�;
- nie farbuje włosów i nie maluje si�;
- nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwi�zywaniu konfliktów osobistych i społecznych;
- w sposób kulturalny i przykładny odnosi si� do osób dorosłych, kolegów i kole�anek;
- jest wra�liwy na sprawy innych ludzi;
- zawsze u�ywa zwrotów grzeczno�ciowych w szkole i poza ni�;

DOBRE zachowanie otrzymuje ucze�, który:
- osi�ga co najmniej dostateczne wyniki w nauce;
- nie ma nieusprawiedliwionych nieobecno�ci;
- systematycznie przygotowuje si� do zaj�� lekcyjnych;
- bierze czynny udział w �yciu klasy i szkoły;
- szanuje mienie szkoły;
- przestrzega wewn�trznych zarz�dze� szkoły;
- bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach szkolnych;
- dba o pi�kno mowy ojczystej;



- przestrzega bezpiecze�stwa w czasie zaj�� lekcyjnych, przerw mi�dzylekcyjnych oraz dojazdu do
szkoły i ze szkoły;

- charakteryzuje si� wzorow� kultur� osobist�;
- nie farbuje włosów i nie maluje si�;
- nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwi�zywaniu konfliktów osobistych i społecznych;
- w sposób kulturalny i przykładny odnosi si� do osób dorosłych, kolegów i kole�anek;
- jest wra�liwy na sprawy innych ludzi;
- zawsze u�ywa zwrotów grzeczno�ciowych w szkole i poza ni�;

POPRAWNE zachowanie otrzymuje ucze�, który:
- osi�ga wyniki adekwatne do swoich mo�liwo�ci intelektualnych;
- nie ma nieusprawiedliwionych nieobecno�ci;
- prawie zawsze przygotowuje si� do zaj�� lekcyjnych;
- bierze udział w �yciu klasy i szkoły;
- szanuje mienie szkoły;
- przestrzega wewn�trzszkolnych zarz�dze�;
- bierze udział w olimpiadach, konkursach i zawodach szkolnych;
- stara si� o zachowanie kultury słowa;
- przestrzega bezpiecze�stwa w czasie zaj�� lekcyjnych, przerw mi�dzylekcyjnych oraz dojazdu do

szkoły i ze szkoły;
- upominany stara si� poprawi� swoje zachowanie;
- nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwi�zywaniu konfliktów osobistych i społecznych;
- w sposób kulturalny i przykładny odnosi si� do osób dorosłych, kolegów i kole�anek;
- jest tolerancyjny;
- u�ywa zwrotów grzeczno�ciowych w szkole i poza ni�;

NIEODPOWIEDNIE zachowanie otrzymuje ucze�, który:
- osi�ga wyniki poni�ej swoich mo�liwo�ci;
- opuszcza zaj�cia bez usprawiedliwienia;
- cz�sto nie przygotowuje si� do zaj�� lekcyjnych;
- utrudnia prowadzenie zaj�� lekcyjnych;
- nie jest zainteresowany samorozwojem;
- ma negatywne uwagi w dzienniku lekcyjnym;
- nie anga�uje si� w �ycie klasy i szkoły;
- nie szanuje mienia szkoły;
- nie przestrzega wewn�trzszkolnych zarz�dze�;
- nie bierze udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach szkolnych;
- czasami u�ywa mało kulturalnego słownictwa;
- stwarza sytuacje niebezpieczne dla zdrowia i �ycia swojego i innych;
- jest agresywny w stosunku do innych;
- nie przestrzega przepisów ruchu drogowego;
- cz�sta łamie normy zachowania, mimo upomnie� nie zawsze stara si� poprawi�;
- niewła�ciwie odnosi si� do osób dorosłych, kolegów i kole�anek;
- nie jest wra�liwy na sprawy innych ludzi;
- nie u�ywa zwrotów grzeczno�ciowych;

NAGANNE zachowanie otrzymuje ucze�, który:
- lekcewa�y obowi�zki ucznia;
- notorycznie opuszcza zaj�cia;
- nagminnie nie przygotowuje si� do zaj�� lekcyjnych;
- nagminnie utrudnia prowadzenie zaj�� lekcyjnych;
- ma negatywne uwagi w dzienniku lekcyjnym;
- utrudnia prace na rzecz klasy i szkoły;
- niszczy mienie szkoły;
- swoim zachowaniem przynosi ujm� szkole ( kradnie, pali papierosy, pije alkohol, u�ywa narkotyków i

inne);
- uchyla si� od udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach;
- u�ywa wulgaryzmów, nie stara si� o zachowanie kulturalnych form w dyskusjach;
- cz�sto stwarza niebezpieczne dla zdrowia i �ycia swojego i innych i nie zmienia swojej postawy mimo

zwracanych uwag;



- narusza nietykalno�� cielesn�;
- prze�laduje psychicznie innych;
- mimo upomnie� ostentacyjnie lekcewa�y polecenia i ustalone zasady post�powania w szkole i poza ni�;
- post�puje sprzeczanie z zasad� uczciwo�ci, jest oboj�tny wobec przejawów zła, nie szanuje godno�ci

własnej i innych osób;

13. Obowi�zkiem wychowawcy jest zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceny zachowania na
pocz�tku roku szkolnego.

14. O przewidywanej ocenie nagannej ucze� i jego rodzice informowani s� na 2 tygodnie przed �ródroczn� i
roczn� klasyfikacj�.

15. Na pro�b� rodziców wychowawca uzasadnia ka�d� ocen� zachowania.

16. Uwagi dotycz�ce niewła�ciwego zachowania si� ucznia  w szkole s� odnotowywane w dzienniku lekcyjnym
oraz w zeszycie korespondencji . W razie konieczno�ci nale�y skontaktowa� si� z rodzicem telefonicznie
lub wezwa� do szkoły pismem urz�dowym.


