
Dział XIII 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

Rozdział 1 

Ocenianie w zakresie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach I-III 

 

§ 148. 

1. Na system oceniania osiągnięć ucznia w klasach I-III składa się: 

1) ocena zachowania, 
2) ocena z poszczególnych edukacji (polonistycznej, muzycznej, plastycznej, społecznej, 

przyrodniczej, matematycznej, zajęć komputerowych, technicznej, wychowania 

fizycznego z edukacją zdrowotną, język obcego nowożytnego) oraz religii.  

2. Stosuje się następujące formy oceniania: 
1) oceny bieżące; 

2) ocenę opisową – jako ocenę roczną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania; 

3) ocenę opisową w formie karty oceny opisowej uczniów – jako ocenę śródroczną 

klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródroczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

3. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i ocenę zachowania ustala nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne. 

§ 149. 

1. Oceny bieżące z poszczególnych edukacji ustala się w stopniach: 

1) stopień celujący - 6; 
2) stopień bardzo dobry - 5; 

3) stopień dobry - 4; 
4) stopień dostateczny - 3; 

5) stopień dopuszczający - 2; 
6) stopień niedostateczny - 1. 

2. Osiągnięte wyniki nauczania z poszczególnych edukacji oceniane są z uwzględnieniem 

włożonego wysiłku: 

1) 6 – otrzymuje uczeń osiągający doskonałe wyniki, posiadający pełną wiedzę i 

umiejętności z programu nauczania w danej klasie. Potrafi zastosować ją w praktyce. 

2) 5 – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w 

programie nauczania w danej klasie. 

3) 4 – otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości, ale potrafi poprawnie 

zastosować zdobytą wiedzę. 

4) 3 – otrzymuje uczeń, który opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i 

umiejętności, pracuje pod kierunkiem nauczyciela. 

5) 2 – otrzymuje uczeń, który opanował w minimalnym stopniu wiedzę i umiejętność na 

danym etapie nauczania, co będzie utrudniało mu zdobywanie wiedzy w następnym 

etapie. 
6) 1 - otrzymuje uczeń osiągający wyniki poniżej wymagań programowych. 

3. Oceny bieżące mogą być podwyższane przez stosowanie znaku „+” i obniżane przez znak 

„ – ”, gdzie „+” oznacza osiągniecia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, zaś „ – ” 

niższej kategorii wymagań. 
4. Oceny bieżące zapisuje się w dzienniku elektronicznym cyfrą w skali 1-6 wraz ze znakami 

„+” / „- ”. 
5. Uczeń może otrzymać znak „+” za aktywność na zajęciach. Otrzymanie 3 znaków jest 

równoznaczne z oceną bardzo dobrą. 



6. Uczeń otrzymuje znak „– ” za nieprzygotowanie do lekcji. Otrzymanie 3 znaków jest 

równoznaczne z oceną niedostateczną. W przypadku nieprzygotowania spowodowanego 

chorobą lub inną usprawiedliwioną przyczyną uczeń nie otrzymuje minusa. 

7. W ocenianiu bieżącym nauczyciele stosują elementy oceniania kształtującego w celu 

przekazania uczniom ustnie lub pisemnie informacji o osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się. 

§ 150. 

Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia: 
1. wypowiedź ustna, 

2. wypowiedź pisemna: 
a) kartkówka – trwa nie dłużej niż 15-20 minut i nie musi być zapowiadana. Nauczyciel 

musi sprawdzić i ocenić kartkówkę w ciągu 5 dni; 

b) sprawdzian, test – trwa od 45 do 90 minut i musi być zapowiadany z tygodniowym 

wyprzedzeniem poprzez wpis w dzienniku elektronicznym. Nauczyciel musi 

sprawdzić je w ciągu 10 dni roboczych. W tygodniu mogą być tylko dwie takie 

formy. 

c) dyktanda. 

3. prezentacja wyników pracy w grupie, 

4. wytwory własnej pracy, 
5. wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim na przedmiotach 

artystycznych oraz wychowaniu fizycznym), 
6. aktywność na zajęciach, 

7. prace domowe, 
8. zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń, 

§ 151. 

1. Przyjmuje się następujący przelicznik procentowy do oceniania pisemnych prac 

klasowych, sprawdzianów, testów i kartkówek (z wyłączeniem pisemnych wypracowań 

z edukacji polonistycznej): 
Ocena Ilość zdobytych punktów 

Celujący 6 100% 

Bardzo dobry 5+ 97% - 99,99% 

5 92% - 96,99% 

5- 87% - 91,99% 

Dobry 4+ 81% - 86,99% 

4 76% - 80,99% 

4- 71% - 75,99% 

Dostateczny 3+ 64% - 70,99% 

3 57% - 63,99% 

3- 50% - 56,99% 

Dopuszczający 2+ 44% - 49,99% 

2 37% - 43,99% 

2- 30% - 36,99% 

Niedostateczny 1 poniżej 30% 

 

2. Stosuje się poniższe kryteria w przypadku oceny dyktand: 

1) Rodzaje błędów: 

Rodzaj błędu Opis 

Błędy I stopnia 

 

• błędy zasadnicze ó , u , rz , ż , h , ch, 

• pisownia wyrazów wielką literą, 



 

 

• pisownia „nie” z czasownikami, 

Liczy się jako 1 błąd 

Błędy II stopnia 

 

 

 

 

 

 

 

• błędne oznaczenia miękkości, 

• pisownia „nie” z przymiotnikami, rzeczownikami i 

przysłówkami, 

• pisownia „ę, ą” oraz połączeń literowych on, om, en, em, 

• utrata dźwięczności, 

• pisownia „i, j”, 

• zgubione całe wyrazy, 

2 błędy = 1 błąd pierwszego stopnia 

Błędy III stopnia 

 

• zamiana liter, 

• pominięcie liter, 

• brak znaków diakrytycznych oraz znaków interpunkcyjnych, 

• niewłaściwy podział wyrazów na sylaby - 

przenoszenie wyrazów 

4 błędy = 1 błąd pierwszego stopnia 

 

2) Nauczyciel ustala rodzaj i ilość błędów w dyktandzie i ocenia je według poniższej tabelki: 

Ocena Ilość błędów 

6 0 

5 1 

5- 2 

4+ 3 

4 4 

4- 5 

3+ 6 

3 7 

3- 8 

2 9 

1 10 i więcej 

 

§ 152. 

Śródroczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi wyrażonymi w formie 

Karty oceny opisowej ucznia według poniższych wzorów: 
 



Karta oceny opisowej ucznia klasy I 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZYWDZIE 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KOWNACKIEJ 

 

ŚRÓDROCZNA OCENA OPISOWA 

rok szkolny ……………….. 

 

 

Imię i nazwisko : …………………………………….. klasa I 

 

OCENA ZACHOWANIA: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ocena stopnia opanowania umiejętności: 

+ umiejętność opanowana na danym poziomie nauczania 

+/− umiejętność wymagająca dalszego utrwalania na danym poziomie nauczania 

− brak opanowania umiejętności na danym poziomie nauczania 

 

Edukacja wczesnoszkolna 

 

Podstawowe umiejętności ucznia klasy I.                   Uczeń: Stopień 
opanowania 
umiejętności 

 słucha uważnie, ze zrozumieniem poleceń nauczyciela,  

 stara się uważnie słuchać czytanych tekstów,  

 odpowiada na pytania zgłaszając się , wyrazami i zdaniami,  

 wypowiada się na temat przeżyć oraz ilustracji,  

 kreśli wzory graficzne i literopodobne,  

 pisząc mieści się w liniaturze,  

 pisze litery, cyfry zachowując prawidłowy kształt i kierunek,  

 poprawnie łączy poznane litery,  

 poprawnie przepisuje krótkie wyrazy i zdania,  

 wyodrębnia głoski i sylaby w wyrazach,  

 rozpoznaje kolejno wprowadzane litery,  

 czyta proste wyrazy i krótkie zdania (literuje, sylabami, 

globalnie), 

 

 układa, wyróżnia przelicza obiekty wg danych cech,  

 rozumie pojęcie przeliczania - porównuje liczebność obiektów,  

 dodaje w zakresie poznanej liczby na konkretach lub w pamięci,  

 odejmuje w zakresie poznanej liczby na konkretach lub w 

pamięci, 

 rozwiązuje proste zadania tekstowe, 

 

 bierze udział w małych formach teatralnych,  

 prawidłowo używa nożyczek,  



 tworzy proste prace plastyczne na określony temat w różnych 

technikach, 

 

 śpiewa piosenki,  

 uczestniczy bezpiecznie w zajęciach ruchowych,  

 wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniem,  

 nazywa kolejno cztery pory roku i dni tygodnia,  

 nazywa i wyróżnia cztery podstawowe figury geometryczne,  

 orientuje się w budynku szkolnym i jego najbliższym otoczeniu,  

 zna podstawowe zasady ruchu drogowego,  

 rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny z najbliższego otoczenia,  

 potrafi uruchomić komputer i zalogować się.  

 

 

ZALECENIA DLA RODZICÓW:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                           Wychowawca: ……........................................... 

 

JĘZYK ANGIELSKI: 

 

Podstawowe umiejętności ucznia klasy I                Uczeń: 

 
Stopień 
opanowania 
umiejętności 

 zna i rozumie obowiązujące słownictwo i zagadnienia gramatyczne.  

 prawidłowo powtarza oraz wymawia słowa i zwroty.  

 rozumie ćwiczenia słuchowe i wykonuje polecenia nauczyciela.  

 

                                               Podpis nauczyciela:.................................................. 

 

 

RELIGIA: ……………………………………….  

 

                                                       Podpis nauczyciela:…………………....... 

 

 

 
 

Krzywda, dnia ....................................... 

 
 
 



Karta oceny opisowej ucznia klasy II 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZYWDZIE 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KOWNACKIEJ 

 

ŚRÓDROCZNA OCENA OPISOWA 

rok szkolny ……………….. 

 

 

Imię i nazwisko : …………………………………….. klasa II 

 

OCENA ZACHOWANIA: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ocena stopnia opanowania umiejętności: 

+ umiejętność opanowana na danym poziomie nauczania 

+/- umiejętność wymagająca dalszego utrwalania na danym poziomie nauczania 

- brak opanowania umiejętności na danym poziomie nauczania 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA KLASY II                                        

Uczeń: 

Stopień 

opanowania 

umiejętności 

Edukacja polonistyczna: 

- wysłuchuje uważnie innych osób, słucha poleceń, informacji, objaśnień, 

 

- wypowiada się wyrazami oraz całymi zdaniami, w spójny i 

uporządkowany sposób, 

 

- poprawnie konstruuje proste pytania i odpowiedzi,  

- zna alfabet,  

- dba o estetykę zeszytów,  

- zachowuje poprawną technikę pisania (kształt, łączenie liter),  

- poprawnie przepisuje tekst,  

-pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu proste zdania,  

- korzysta z poznanych zasad pisowni,  

- tworzy krótkie wypowiedzi pisemne w formie zdań,  

- czyta wyrazami lub zdaniami,  

- czyta teksty ze zrozumieniem,  

Edukacja matematyczna: 

- dodaje i odejmuje w zakresie 30, 

 

- porównuje liczby (o ile mniej, o ile więcej),  

- rozpoznaje liczby parzyste i nieparzyste,  

- rozwiązuje proste zadania z treścią,  

- dokonuje prostych obliczeń pieniężnych,  

- odczytuje temperaturę, godziny oraz minuty na zegarze,  

- zna znaki rzymskie od I do XII  

- zna nazwy miesięcy oraz ich kolejność,  

- dokonuje obliczeń kalendarzowych,  



- mierzy długość odcinków i rysuje je za pomocą linijki,  

Edukacja przyrodnicza: 

- opisuje życie w wybranych ekosystemach, 

 

- nazywa i wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla regionu, w którym 

żyje, 

 

- wyjaśnia zależność zjawisk przyrodniczych od pór roku,  

- podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska,  

- zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania,  

Edukacja społeczna: 

- odróżnia co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami, 

 

- zna prawa ucznia i jego obowiązki,  

- współpracuje z innymi w zabawie, przestrzega reguł obowiązujących w 

społeczności dziecięcej, 

 

- zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy,  

Edukacja muzyczna: 

- śpiewa poznane piosenki, zna słowa piosenek. 

 

- uczestniczy w grach i zabawach rytmicznych,  

- zna niektóre instrumenty muzyczne.  

Edukacja plastyczna: 

- podejmuje działalność twórczą posługując się środkami wyrazu 

plastycznego jak: kształt, barwa, faktura, 

 

- dba o estetykę wykonywanych prac,  

Edukacja techniczna: 

- posiada umiejętność odmierzania materiału, cięcia, montażu modeli 

papierowych, 

 

- dba o bezpieczeństwo swoje i innych, utrzymuje ład i porządek wokół 

siebie, 

 

- wie jak bezpiecznie poruszać się po drogach,  

Edukacja ruchowa: 

- pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne, 

 

- wykonuje ćwiczenia równoważne,  

- posługuje się piłką,  

- bierze udział w zabawach i mini grach,  

- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zabaw 

ruchowych,   

 

 

Podpis nauczyciela ………………………………………………………………….. 

 

 

 

Zajęcia komputerowe: 

- posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, 

Stopień 

opanowania 

umiejętności 

- posługuje się wybranym programem i grami edukacyjnymi,  

- wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania,   

- przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe,  

- ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości 

kontaktów internetowych, 

 

 



Podpis nauczyciela ……………………………………………………………….. 

 

Język angielski: 

- rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,  

Stopień 

opanowania 

umiejętności 

- potrafi zastosować poznane zagadnienia w dialogu,  

- reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela,  

- czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania,  

- przepisuje wyrazy i zdania  

 

Podpis nauczyciela ……………………………………………………………………. 

 

RELIGIA ………………………………………..  

 

Podpis nauczyciela …………………………………………………………………… 

 

 

Krzywda, dnia …………………………………………. 

 

 



Karta oceny opisowej ucznia klasy III 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRZYWDZIE 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KOWNACKIEJ 

 

ŚRÓDROCZNA OCENA OPISOWA 

rok szkolny ……………….. 

 

Imię i nazwisko : …………………………………….. klasa III 

 

OCENA ZACHOWANIA: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Ocena stopnia opanowania umiejętności: 

+ umiejętność opanowana na danym poziomie nauczania 

+/- umiejętność wymagająca dalszego utrwalania na danym poziomie nauczania 

- brak opanowania umiejętności na danym poziomie nauczania 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA KLASY III                                        

Uczeń: 

Stopień 

opanowania 

umiejętności  

Edukacja polonistyczna: 

- wysłuchuje uważnie innych osób, słucha poleceń, informacji, objaśnień, 

 

- wypowiada się wyrazami oraz całymi zdaniami, w spójny i 

uporządkowany sposób, 

 

- poprawnie konstruuje proste pytania i odpowiedzi,  

- wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta 

ze słowników i encyklopedii, 

 

- zna formy użytkowe : życzenia, zaproszenia, listy,  

- pisze czytelnie i estetycznie,  

- poprawnie przepisuje tekst,  

- pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu,  

- korzysta z poznanych zasad pisowni,  

- tworzy krótkie wypowiedzi pisemne w formie zdań,  

- czyta teksty i recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji  i intonacji,  

Edukacja matematyczna: 

- dodaje i odejmuje w zakresie 100, 

 

- mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia.  

- porównuje liczby (o ile mniej, o ile więcej),  

- rozpoznaje liczby parzyste i nieparzyste,  

- rozwiązuje proste zadania z treścią,  

- dokonuje prostych obliczeń pieniężnych,  

- odczytuje temperaturę, godziny oraz minuty na zegarze,  

- zna znaki rzymskie od I do XII  

- dostrzega symetrię, rysuje drugą połowę symetrycznej figury,  

- porządkuje chronologicznie daty, dokonuje obliczeń kalendarzowych,  

- mierzy długość odcinków i rysuje je za pomocą linijki,  



Edukacja przyrodnicza: 

- opisuje życie w wybranych ekosystemach, 

 

- nazywa i wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla regionu, w którym żyje,  

- wyjaśnia zależność zjawisk przyrodniczych od pór roku, wie jak 

zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych, 

 

- podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska wie, że należy 

segregować śmieci, 

 

- zna podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi,   

- zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania,  

Edukacja społeczna: 

- odróżnia co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami, 

 

- zna prawa ucznia i jego obowiązki,  

- współpracuje z innymi w zabawie, przestrzega reguł obowiązujących w 

społeczności dziecięcej, 

 

- zna zagrożenia ze strony ludzi, potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, 

zna numer telefonu alarmowego, 

 

- wie jak należy zachować się w stosunku do osób dorosłych,  

- jest tolerancyjny  

- zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy),  

Edukacja muzyczna: 

- śpiewa poznane piosenki, zna słowa piosenek. 

 

- uczestniczy w grach i zabawach rytmicznych,  

- zna niektóre instrumenty muzyczne,  

- świadomie i aktywnie słucha muzyki oraz określa jej cechy,  

Edukacja plastyczna: 

- podejmuje działalność twórczą posługując się środkami wyrazu 

plastycznego jak: kształt, barwa, faktura, 

 

- dba o estetykę wykonywanych prac,  

Edukacja techniczna: 

- posiada umiejętność odmierzania materiału, cięcia, montażu modeli 

papierowych, 

 

- dba o bezpieczeństwo swoje i innych, utrzymuje ład i porządek wokół 

siebie, 

 

- wie jak bezpiecznie poruszać się po drogach,  

Edukacja ruchowa: 

- pokonuje przeszkody naturalne i sztuczne, 

 

- wykonuje ćwiczenia równoważne,  

- posługuje się piłką, rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,  

- bierze udział w zabawach i mini grach,  

- przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zabaw 

ruchowych,   

 

 

Podpis nauczyciela ………………………………………………………………….. 

 

Zajęcia komputerowe: 

- posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, 

Stopień 

opanowania 

umiejętności 

- posługuje się wybranym programem i grami edukacyjnymi,  

- zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera,  



 

Podpis nauczyciela ……………………………………………………………….. 

 

Język angielski: 

- zna i rozumie wprowadzone słownictwo i zagadnienia gramatyczne, 

Stopień 

opanowania 

umiejętności 

- potrafi zastosować poznane zagadnienia w dialogu,  

- rozumie słuchane nagrania,  

 

Podpis nauczyciela ……………………………………………………………………. 

 

RELIGIA ………………………………………..  

Podpis nauczyciela ……………………………………………………………………. 

 

§ 153. 

1. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi. 

2. Ocena, o której mowa w ust. 8 jest zapisywana na świadectwie szkolnym, w arkuszu ocen 

oraz w dzienniku elektronicznym. 

§ 154. 

Zasady określone w § 149-151 stosuje się do ustalania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych 

klasyfikacyjnych z religii. 

§ 155. 

Okresowego podsumowania osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych dokonuje się na zebraniach 

śródokresowych ustnie, przedstawiając rodzicom dodatkowo szczegółowe oceny cząstkowe w 

formie papierowej, a na wywiadówce półrocznej wręcza rodzicom uczniów klas 1-3 karty 

oceny opisowej, o których mowa w § 152. 

 

Rozdział 2 
Zasady oceniania obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII 

§ 156. 
1. Oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne zapisywane są w dzienniku lekcyjnym 

w stopniach w skali: 
1) stopień celujący – 6 

2) stopień bardzo dobry – 5 
3) stopień dobry – 4 

4) stopień dostateczny – 3 
5) stopień dopuszczający – 2 

6) stopień niedostateczny – 1 
2. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe,  

c) rozwiązuje zadania z  programu nauczania, 

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią) lub bierze 

udział w innych aktywnościach o równoważnym znaczeniu. 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  



a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań 

problemów w nowych sytuacjach. 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 

b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do 

kontynuowania nauki na wyższym poziomie 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z 

lekcji, 

b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań na 

ocenę dopuszczającą. 

3. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym 

dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. 

4. Dopuszcza się wstawianie (+) i (-) w ocenianiu bieżącym oraz w propozycjach ocen 

śródrocznych i propozycjach ocen końcoworocznych, gdzie „+” oznacza osiągnięcia 

ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, zaś „ – ” niższej kategorii wymagań. 
5. Oceny bieżące wystawiane są uczniowi za wiedzę i umiejętności w ramach różnych 

rodzajów form aktywności (formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu w swoich 

wymaganiach edukacyjnych): 

1) wypowiedzi pisemne: 
a) prace kontrolne obejmujące materiał z danego działu/ów, rozdziału/ów 

(sprawdziany, testy); 
b) kartkówki – zapowiedziane i niezapowiedziane; 
c) formy wypowiedzi zawierające elementy opisu, argumentacji itp, np. 

wypracowania, referaty, opowiadania; 
d) dyktanda 

2) wypowiedzi ustne podczas lekcji (np. odpowiedzi, wystąpienia, prezentacje); 
3) zadania domowe; 
4) zeszyt przedmiotowy, 
5) aktywność na zajęciach edukacyjnych i poza lekcjami, w tym m. in. udział w 

konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych; 
6) prace dodatkowe dla chętnych; 
7) przygotowanie do zajęć (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, itp.) 

6. Przyjmuje się minimalną ilość ocen bieżących w półroczu dla przedmiotów realizowanych 

w wymiarze tygodniowym: 
1) przedmiot realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo – 3 oceny, 

2) przedmiot realizowany w wymiarze 2 godzin tygodniowo – 4 oceny, 
3) przedmiot realizowany w wymiarze 3 godzin tygodniowo – 5 ocen, 

4) przedmiot realizowany w wymiarze 4 i więcej godzin tygodniowo –6 ocen. 



§ 157. 
Mając na uwadze cele oceniania wewnątrzszkolnego oraz higienę pracy umysłowej, zdrowie 

i możliwości ucznia ustala się następujące zasady przeprowadzania pisemnych prac 

kontrolnych sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów: 
1) Pisemne prace kontrolne są obowiązkowe. 

2) Nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania pisemnej pracy kontrolnej, czego 

potwierdzeniem jest zapisanie jej w dzienniku elektronicznym w zakładce „Terminarz” 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
3) W jednym dniu może odbyć się tylko jedna pisemna praca kontrolna, zaś w jednym 

tygodniu – maksymalnie trzy. 
4) Pisemna praca kontrolna trwa nie dłużej niż 1 godzinę lekcyjną. Dopuszcza się, iż 

pisemna praca kontrolna z języka polskiego trwa 2 godziny lekcyjne.  
5) Przed każdą pracą kontrolną odbywa się lekcja powtórzeniowa, podczas której 

uczniowie informowani są o zakresie obowiązującego materiału. 

6) Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i udostępnić uczniom na lekcji sprawdzone i 

ocenione prace w terminie do 10 dni roboczych od dnia pisemnej pracy kontrolnej. 

Dopuszcza się przesunięcie terminu udostępnienia prac pisemnych w sytuacjach 

losowych – o czas nieobecności nauczyciela. 

7) W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy podczas pisemnej pracy kontrolnej 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. 

8) Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel przechowuje przez okres całego roku 

szkolnego i pozostają one do wglądu uczniów i ich rodziców. 

9) W sytuacji, gdy z przyczyn nie leżących po stronie uczniów i nauczyciela  praca 

kontrolna nie odbyła się w zapowiedzianym dniu, ustalany jest jej nowy termin, z tym, 

że nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie, z zachowaniem zasady, o której 

mowa w pkt. 3. 

10) Uczeń który opuścił pisemną pracę kontrolną z przyczyn losowych ma obowiązek 

napisać ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Zaleca się, aby napisał ją w ciągu 

2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.  W uzasadnionych sytuacjach nauczyciel może 

zwolnić ucznia z zaliczania zaległej pracy kontrolnej. 

11) Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę: 

Ocena Ilość zdobytych punktów 

Celujący 6 100% 

Bardzo dobry 

5+ 97% – 99,99% 

5 92% – 96,99% 

5- 87% – 91,99% 

Dobry 

4+ 81% – 86,99% 

4 76% – 80,99% 

4- 71% – 75,99% 

Dostateczny 

3+ 64% – 70,99% 

3 57% – 63,99% 

3- 50% – 56,99% 

Dopuszczający 

2+ 44% - 49,99%  

2 37% – 43,99% 

2- 30% – 36,99% 

Niedostateczny  1 Poniżej 30% 



 

§ 157a. 
Praca pisemna w formie kartkówki trwa nie dłużej niż 15 minut i obejmuje zagadnienia z co 

najwyżej 3 ostatnich lekcji. Może odbywać się bez zapowiedzi. Nie ma limitu ilości kartkówek 

w ciągu dnia ani tygodnia. Zasady, o których mowa w § 157 ust. 6-9 i ust. 11 stosuje się także 

do oceny kartkówek. 

§ 157b. 
1. Przy ocenie krótkiej wypowiedzi pisemnej z języka polskiego z elementami opisu, 

opowiadania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii, rozprawki itp. zgodnie ze 

wskazówkami podanymi w poleceniu brane są pod uwagę: 

1) realizacja tematu wypowiedzi, 

2) elementy twórcze, elementy retoryczne, 

3) kompetencje literackie i kulturowe, 

4) kompozycja tekstu, 

5) styl, 

6) język, 

7) ortografia, 

8) interpunkcja. 

Praca oceniana jest według kryteriów określonych przy sprawdzaniu tego typu zadań na 

egzaminie ósmoklasisty. Ilość zdobytych punktów przeliczana jest według zasad 

określonych przy ocenianiu prac pisemnych. 

2. Krótka wypowiedź pisemna z języka obcego nowożytnego z elementami opisu, 

opowiadania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii itp. zgodnie ze wskazówkami 

podanymi w poleceniu oceniana jest w zakresie: 

1) treści (0 - 4 pkt),  

2) spójności i logiki wypowiedzi (0 – 2 pkt), 
3) zakresu środków językowych (0 – 2 pkt), 

4) poprawności środków językowych (0 – 2 pkt), 
z uwzględnieniem kryteriów określonych przy sprawdzaniu tego typu zadań na egzaminie 

ósmoklasisty. Ilość zdobytych punktów przeliczana jest według zasad określonych przy 

ocenianiu prac pisemnych. 

§ 157c. 
Stosuje się poniższe kryteria przy ocenianiu dyktand: 

 

Kryteria oceny dyktand w klasach IV-VI Kryteria oceny dyktand uczniów z dysleksją 

Ilość błędów Ocena Ilość błędów Ocena 

0 błędów ortograficznych  

i interpunkcyjnych cel 
0 błędów ortograficznych  

i interpunkcyjnych cel 

1 błąd zasadniczy lub  

3 drugorzędne/ 

interpunkcyjne 

bdb 

2 błędy zasadnicze lub 6 

drugorzędnych/ 

interpunkcyjnych 

bdb 

2 błędy zasadnicze lub 6 

drugorzędnych/ 

interpunkcyjnych 

db 

4 błędy zasadnicze lub 12 

drugorzędnych/ 

interpunkcyjnych 

db 

3 błędy zasadnicze lub 9 

drugorzędnych/ 

interpunkcyjnych 

dst 

6 błędów zasadniczych lub 18 

drugorzędnych/ 

interpunkcyjnych 

dst 



4 błędy zasadnicze lub 12 

drugorzędnych/ 

interpunkcyjnych 

dop 
8 błędów zasadniczych lub 24 

drugorzędne/ interpunkcyjne 
dop 

5 błędów zasadniczych lub  

15 drugorzędnych/ 

interpunkcyjnych 

ndst 

10 błędów zasadniczych 

lub 30 błędów 

drugorzędnych/ 

interpunkcyjnych 

ndst 

 

 

Kryteria oceny dyktand w klasach VII-VIII Kryteria oceny dyktand uczniów z dysleksją 

Ilość błędów Ocena Ilość błędów Ocena 

0 błędów ortograficznych  

i interpunkcyjnych cel 
0 błędów ortograficznych   i 

interpunkcyjnych cel 

0 błędów zasadniczych, 2 

drugorzędne/ interpunkcyjne 
bdb 

1 błąd zasadniczy, 4 

drugorzędne/ interpunkcyjne 
bdb 

1 błąd zasadniczy lub 3 

drugorzędne/ interpunkcyjne 
db 

2 błędy zasadnicze lub 6 

drugorzędnych/ 

interpunkcyjnych 

db 

2 błędy zasadnicze lub 6 

drugorzędnych/ 

interpunkcyjnych 

dst 

4 błędy zasadnicze lub 12 

drugorzędnych/ 

interpunkcyjnych 

dst 

3 błędy zasadnicze lub 9 

drugorzędnych/ 

interpunkcyjnych 

dop 

6 błędów zasadniczych lub 18 

drugorzędnych/ 

interpunkcyjnych 

dop 

4 błędy zasadnicze lub 12 

drugorzędnych/ 

interpunkcyjnych 

ndst 
8 błędów zasadniczych lub 24 

drugorzędne/ interpunkcyjne 
ndst 

 

         Szczegółowe zasady oceniania i punktowania dyktand ze słuchu 

1) Za błędy ortograficzne zasadnicze uznaje się niewłaściwą pisownię wyrazów 

wchodzących w zakres wcześniej omówionej i sprawdzanej na dyktandzie znajomości 

reguły bądź reguł ortograficznych, np. pisownia wyrazów z „ó” i „u”. 

2) Błąd zasadniczy w obrębie reguł pisowni wyrazów z: „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „h”, „ch” i z 

partykułą 

3) „nie” oraz pisowni wielką i małą literą obniża ocenę o 1 stopień. 

4) Błędy drugorzędne to pozostałe błędy, np. nieomównione zasady pisowni wyrazów z 

„ch” i „h”, a także niewłaściwe przeniesienie wyrazu. 

5) Błąd interpunkcyjny jest traktowany jako błąd ortograficzny drugorzędny; 3 błędy 

drugorzędne /lub 3 interpunkcyjne to 1 błąd zasadniczy. Błędy interpunkcyjne to nie 

tylko brak znaku, ale i jego błędne użycie, np. postawienie przecinka w miejscu, gdzie 

nie powinien się on znaleźć. Błędy interpunkcyjne wlicza się w ocenę tylko wtedy, jeśli 

przed dyktandem powtórzono zasady interpunkcyjne. 

6) W przypadku dyktanda sprawdzającego znajomość wszystkich reguł ortograficznych za 

błędy ortograficzne zasadnicze uznaje się niewłaściwą pisownię wyrazów z: „ó”, „u”, 

„rz”, „ż”, „ch”, „h”; 



7) „nie” z różnymi częściami mowy; pisowni wielką i małą literą; a także cząstki: „by” z 

osobowymi formami czasownika; wyrazów z: „ą”, „ę”, „om”, „on”, „em”, „en”; 

końcówek wyrazów z: „-i”, „- ii”,„-ji” itp. Błędami drugorzędnymi w tym wypadku będą 

głównie błędy interpunkcyjne. 

8) Niejasne lub nieczytelne zanotowanie wyrazu, np. wielokrotne poprawianie zapisu, gdzie 

sprawdzana ma być podstawowa zasada ortograficzna, jest traktowane jako błąd 

ortograficzny zasadniczy. To samo dotyczy celowe pominięcie wyrazu lub litery. 

9) Pomyłka to przestawienie liter, dodanie bądź opuszczenie litery czy znaku 

diakrytycznego (tylko w wypadku, gdy nie chodzi o zróżnicowanie głosek i wyrazów, np. 

„ja pisze”, zamiast „ja piszę”). Jeśli taki błąd pojawił się tylko raz, a w pozostałych 

przypadkach pisownia jest poprawna, będzie traktowany jako literówka i nie wliczany do 

oceny. Jeśli jest to konsekwentna pisownia we wszystkich wyrazach, należy go liczyć 

jako błąd ortograficzny drugorzędny. 

10) Dwa takie same błędy ortograficzne lub interpunkcyjne są traktowane jako jeden błąd 

ortograficzny bądź interpunkcyjny. 

11) Za poprawny uznaje się zapis tytułu dyktanda w cudzysłowie lub bez cudzysłowu. 

§ 157d. 
1. Przy ocenie wypowiedzi ustnej brane są pod uwagę: 

1) kompletność wypowiedzi, znajomość zagadnienia, 

2) zgodność z tematem, 

3) poprawność językowa wypowiedzi, 

4) dobór słownictwa, 

5) intonacja i wymowa, 

6) samodzielność wypowiedzi. 

2. Stosuje się poniższe zasady oceniania recytacji i czytania: 

1) Znajomość tekstu – 2 punkty 

2) Modulacja – 1 punkt 

3) Przestankowanie – 1 punkt 

4) Tempo – 1 punkt 

5) Interpretacja – 1 punkt. 

Liczbę punktów uzyskanych przez ucznia przelicza się procentowo w stosunku do ogólnej 

liczby punktów możliwych do otrzymania (6) i wystawia ocenę zgodnie z progami 

procentowymi określonymi przy ocenianiu prac pisemnych. 



§ 157e. 

Zadania domowe 

1. Zadania domowe podlegają sprawdzeniu. 

2. Zadania domowe oceniane są w zależności od charakteru zadania, według kryterium 

wypowiedzi ustnej lub pisemnej. 

3. Dopuszcza się ocenę zadań domowych za pomocą znaku „+” wystawianego za wykonanie 

danego zadania domowego. 

4. Znak graficzny, tzw. „parafka” przy zadaniu domowym oznacza fakt oglądania pracy przez 

nauczyciela, a nie sprawdzania jej zawartości merytorycznej. 

5. W przypadku braku zadania domowego zgłoszonego na początku lekcji uczeń traktowany 

jest jako nieprzygotowany do lekcji i do dziennika elektronicznego wpisuje się „bz”. 

6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy ucznia (np. spisanie od kolegi, 

koleżanki, z internetu lub innych źródeł), dopuszcza się ocenienie takiej pracy na ocenę 

niedostateczną. 

§ 157f. 

Zeszyt przedmiotowy 

Każdy uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy. Zeszyt ucznia 

może być sprawdzany w dowolnym momencie pod względem jego estetyki oraz ilości i jakości 

prac domowych i notatek z lekcji. Zeszyt przedmiotowy nie podlega ocenie w formie stopnia. 

Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie za czas swojej nieobecności lub braku 

notatki spowodowanej nieposiadaniem zeszytu na poprzedniej lekcji. W uzasadnionych 

przypadkach (np. dłuższa choroba) notatki mogą być skserowane od kolegów i wklejone do 

zeszytu. 

§ 157g. 

Aktywność na zajęciach edukacyjnych i poza lekcjami 

1. Uczniowie wykazujący się dużą aktywnością na lekcji rozumianą jako częste zgłaszanie 

się, udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywną pracę w parach i grupach mogą być 

premiowani plusami lub bieżącą oceną cząstkową. 

2. Zdobycie pięciu plusów równoznaczne jest z uzyskaniem cząstkowej oceny bardzo dobrej. 

3. Na prośbę ucznia dopuszcza się wystawienie oceny dobrej za uzyskane 4 plusy. 

4. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie 

podlegają następujące umiejętności: 

1) planowanie i organizacja pracy grupowej, 

2) efektywne współdziałanie, 

3) wywiązywanie się z powierzonych ról, 

4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

5. Za udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych uczeń otrzymuje 

każdorazowo ocenę celującą z danego przedmiotu. 

 

§ 157h. 

Prace dodatkowe dla chętnych 

Prace dodatkowe dla chętnych mogą być obowiązkowe lub nieobowiązkowe. Ocena zależy od 

jakości wykonania pracy oraz od poziomu zaangażowania uczniów. Mogą to być np. projekty 

indywidualne i grupowe,  udział w konkursach, przygotowanie dodatkowych materiałów do 

lekcji, aktywny udział w pozalekcyjnych pracach projektowych itp.  



§ 157i. 

Przygotowanie do lekcji 

1. Obowiązkiem każdego ucznia jest posiadanie na każdej lekcji zeszytu, podręcznika 

i zeszytu ćwiczeń. Brak którejś z pomocy odnotowywany jest w dzienniku elektronicznym 

poprzez wpisanie „np.” Jako nieprzygotowanie do lekcji traktuje się również brak innych 

wymaganych przez nauczyciela pomocy, np. blok, nożyczki, farby, cyrkiel, linijka itp. 

2. Uczniowi przysługują „nieprzygotowania” (np) bez podania przyczyny z wyłączeniem 

zajęć, na których odbywają się zapowiedziane formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności. 

Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) na początku lekcji.  

3. W zależności od liczby godzin danego przedmiotu w tygodniu stosuje się różną ilość 

nieprzygotowań do lekcji: 

L.p. Liczba lekcji przedmiotu 

w tygodniu 
Liczba nieprzygotowań w półroczu 

1.  5 5 

2.  4 4 

3.  3 3 

4.  2 2 

5.  1 2 

4. W przypadku zgłoszenia nieprzygotowania w ilości wyższej niż określonej w ust. 3, uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. 

§ 157j. 
Odmowa odpowiedzi ustnej lub pisemnej przez ucznia może być równoznaczna 

z  wystawieniem mu oceny niedostatecznej. 

§ 157k. 
1. Przy ustalaniu oceny z techniki , plastyki, muzyki bierze się w szczególności pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego  nauczyciele w pierwszej kolejności 

uwzględniają wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki  zajęć na który składa się m.in: zaangażowanie, 

aktywność,  systematyczność, przygotowanie do zajęć (wymagany strój sportowy). 

Następnie poziom nabytych umiejętności i wiadomości. Udział ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej, postawa wobec dbałości o 

zdrowie własne i innych, reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych. 

Rozwijanie swoich umiejętności i pasji sportowych poza zajęciami szkolnymi. Ze 

szczegółowymi wymaganiami uczniowie są zapoznawani na początku roku szkolnego. 

 

§ 158. 

Poprawa ocen bieżących 

1. Uczeń ma prawo jednokrotnego poprawienia uzyskanej oceny. 

2. Poprawa odbywa się w terminie ustalonym z nauczycielem, nie później niż w ciągu 2 

tygodni od daty wstawienia przez nauczyciela oceny do dziennika elektronicznego. 

3. Ocena uzyskana z poprawy wpisywana jest do dziennika. Jeżeli uczeń uzyskał z poprawy 

ocenę niższą niż ocena poprawiana, wówczas ocena ta może nie być wpisana do dziennika, 

ale informacja jest odnotowywana w komentarzu do oceny poprawianej.  



§ 159. 

Uzasadnianie ustalonej oceny 
1. Nauczyciel, na prośbę ucznia lub rodzica lub z własnej inicjatywy, uzasadnia ustaloną 

ocenę ustnie w kontakcie bezpośrednim. 
2. Na pisemny wniosek rodzica skierowany do Dyrektora nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę pisemnie. 
3. Nauczyciel uzasadnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ocenę niedostateczną i naganną 

ocenę z zachowania podając przyczyny wystawienia oceny oraz środki zaradcze 

zastosowane przez nauczyciela w celu uniknięcia przez ucznia niepowodzenia szkolnego. 

§ 160. 

Udostępnianie sprawdzonych i ocenionych prac 
1. Nauczyciel zobowiązany jest umożliwić uczniom wgląd w prace pisemne niezwłocznie po 

ich sprawdzeniu i ocenieniu podczas zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu, na których 

odbywa się ich omówienie. 
2. Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania są 

także udostępniane na prośbę ucznia w innym niż określony w pkt. 1 terminie, po 

wcześniejszym jego ustaleniu z nauczycielem danego przedmiotu. 

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania są udostępniane rodzicom do wglądu na terenie szkoły: 

1) w trakcie planowanych spotkań z rodzicami, 
2) w trakcie indywidualnego spotkania z nauczycielem, po wcześniejszym umówieniu się 

telefonicznym (za pośrednictwem sekretariatu) lub drogą elektroniczną (za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego). 

4. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego sprawdzone i ocenione prace są 

udostępnione uczniom lub ich rodzicom na ich prośbę w jednej z poniższych form ustalonej 

z nauczycielem: 
1) przesłanie skanu pracy przez dziennik elektroniczny lub platformę Microsoft Teams, 

2) udostępnienie na ekranie podczas indywidualnego  spotkania online i omówienie 

wyników pracy, 

3) inne ustalone przez obie strony formy. 
5. Dopuszcza się możliwość kopiowania lub powielania w jakikolwiek inny sposób 

ocenionych prac po uzyskaniu zgody nauczyciela. 
6. Prace pisemne są przechowywane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów do 

końca roku szkolnego. 

Rozdział 3 

Ocenianie zachowania 

§ 161. 
1. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową. 

2. Ocena z zachowania wyraża opinię nauczyciela o wypełnianiu przez uczniów obowiązków 

szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach 

wobec kolegów i innych osób oraz bezpieczeństwa. Dokonywana jest w sposób opisowy 

przez nauczyciela – wychowawcę na podstawie obserwacji, kierując się następującymi 

kryteriami:  

Kultura osobista: - stosuje przyjęte formy grzecznościowe; 

- nawiązuje poprawne kontakty z dorosłymi i rówieśnikami; 

- nie wdaje się w bójki; 

- szanuje mienie szkolne, kolegów i własne; 

- potrafi dokonać samooceny; 



- dba o honor i tradycje szkoły; 

 - okazuje szacunek innym osobom; 

Bezpieczeństwo: -dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;  

- przestrzega bezpiecznego wchodzenia i schodzenia ze 

schodów;  

- przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w miejscach 

publicznych; 

- przestrzega higieny osobistej; 

Stosunek do obowiązków 

szkolnych: 

- punktualnie uczęszcza na zajęcia; 

- przygotowuje się do zajęć; 

- bierze aktywny udział w procesie nauczania;  

- przestrzega regulaminu klasy i szkoły; 

- w uroczystościach szkolnych uczestniczy w stroju galowym;  

- godnie i kulturalnie zachowuje się na uroczystościach; 

 - odrabia prace domowe; 

Aktywność społeczna: - wywiązuje się z podjętych zadań;  

- angażuje się w życie klasy i szkoły; 

- potrafi współpracować w grupie; 

- bierze udział w konkursach;  

 

3. Bieżące ocenianie zachowania polega na stosowaniu pochwał i uwag: 

1) w formie ustnej, 

2) za pomocą symboli zapisywanych w dzienniku elektronicznym, które oznaczają 

stopień wywiązania się z obowiązków ucznia zgodnie z poniższymi zapisami: 

5 - powyżej oczekiwań 

4 - zgodnie z oczekiwaniami 

3 – poniżej oczekiwań 

§ 162. 
1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się 

według następującej skali: 

1) wzorowe – wz, 

2) bardzo dobre – bdb, 

3) dobre – db, 

4) poprawne – pop, 

5) nieodpowiednie – ndp, 

6) naganne – ng 

2. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. 

3. W trakcie bieżącego oceniania zachowania nauczyciele, w tym także osoby pełniące 

funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach 

zachowań ucznia. W przypadku zgłoszenia do wychowawcy klasy informacji na temat 

zachowania ucznia, dokonuje on odpowiedniego wpisu.  

4. Dopuszcza się bieżące ocenianie zachowania w skali stopniowej od 1 do 6, gdzie 6 oznacza 

wzorowe wywiązanie się z danego obowiązku. 

§ 163. 
Kryteria oceny zachowania w klasach IV-VIII: 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1) systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne 

oceny do swoich możliwości i zdolności, 



2) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich 

inicjatorem, 

3) interesuje się postacią patrona szkoły,  

4) rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach 

zainteresowań, 

5) reprezentuje godnie szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach 

sportowych, 

6) wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę, 

organizację, 

7) nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje, 

8) zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów, 

9) przejawia troskę o mienie szkoły, 

10) zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu, nosi obuwie zmienne,  

11) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

12) nie ulega nałogom (np. nikotyna, alkohol, narkotyki), 

13) reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym, 

14) wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, 

gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe, 

15) poszerza swój zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film), 

16) zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, 

17) w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych, 

18) zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym, 

19) przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym, 

20) jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje), 

21) zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, 

członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom.  

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, 

kolegów, znajomych, 

2) przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych, 

3) przejawia troskę o mienie szkoły, 

4) pomaga słabszym i młodszym kolegom, 

5) nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec 

innych, 

6) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych, 

7) bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, 

8) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, 

9) przestrzega zasad higieny osobistej,  

10) nigdy nie ulega nałogom, 

11) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

12) nie spóźnia się na zajęcia szkolne, 

13) chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który : 

1) spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej, 

2) punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia, 

3) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami, 

4) inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy i 

szkoły, 

5) prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów, 

6) nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą, 



7) przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły, na 

wycieczkach i imprezach szkolnych,  

8) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu,  

9) prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych, 

10) nie ulega nałogom, 

11) rozumie i stosuje normy społeczne,  

12) szanuje mienie społeczne, 

13) przestrzega wymagań regulaminu szkolnego, 

14) pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

15) nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy,  

16) wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, 

kolegów i pracowników szkoły,  

17) nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem, 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne, 

2) ma nieusprawiedliwione 15% - 25% nieobecności na zajęciach lekcyjnych, 

3) spóźnia się na lekcje, 

4) nie angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy, 

5) zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu, 

6) zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu 

szkolnego, 

7) sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych, 

8) czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci 

naprawienia swojego błędu, 

9) zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

10) zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą, 

11) czasami zapomina obuwia zmiennego, 

12) na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie, 

13) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich, 

14) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 

15) poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły, 

16) używa zwrotów grzecznościowych, 

17) czasem pomaga koleżankom i kolegom. 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

2) wielokrotnie spóźnia się na lekcje, 

3) opuścił więcej niż 25% godzin bez usprawiedliwienia, 

4) często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji, 

5) nie nosi obuwia zamiennego, jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia, 

6) niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne, 

7) w sposób lekceważący odnosi się do  nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, 

osób starszych, 

8) jest agresywny  w stosunku do rówieśników, 

9) lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę , zespół klasowy, 

10) w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa, 

11) wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca  przebieg 

uroczystości szkolnych, 

12)  używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią, 

13) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, 

wyjazdy, zajęcia na basenie), 



14)  często zaniedbuje higienę osobistą, 

15)  ulega nałogom, 

16)  ma negatywny wpływ na swoich kolegów, 

17)  lekceważy ustalone normy społeczne, 

18)  nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania. 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do 

lekcji, nie odrabia zajęć domowych, wagaruje, 

2) opuścił więcej niż 40% godzin bez usprawiedliwienia, 

3) nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli, 

4) nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu 

uczniowskiego, 

5) jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły, 

6) poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża 

zdrowie własne i innych, 

7) bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia, 

8) nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy 

swojego błędu, 

9) ulega nałogom, 

10) celowo niszczy mienie szkoły, 

11) wchodzi w konflikt z prawem, 

12) swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i Ojczyzny. 

 

Rozdział 4 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

§ 164. 
1. Ustala się, iż I półrocze kończy się z dniem 31 stycznia.  

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim 

tygodniu pierwszego półrocza.  

§ 165. 
1. W klasach IV-VIII, na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej, nauczyciel danego przedmiotu informuje ucznia oraz jego rodziców o 

zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych. 
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 przekazywana jest w formie pisemnej. 

3. Nauczyciel, nie później niż na 2 tygodnie przed śródrocznym zebraniem rady 

pedagogicznej, informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych 

z zajęć edukacyjnych. Za sposób przekazania informacji przyjmuje się wpis oceny 

proponowanej do dziennika elektronicznego. 

§ 166. 
1. W klasach IV-VIII, na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej, nauczyciel informuje ucznia oraz jego rodziców o zagrożeniu oceną 

naganną zachowania. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 przekazywana jest w formie pisemnej.  
3. Nauczyciel, nie później niż na 2 tygodnie przed śródrocznym zebraniem rady 

pedagogicznej, informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie zachowania. 



Za dopełnienie tego obowiązku rozumie się wpis oceny proponowanej do dziennika 

elektronicznego. 

§ 167. 
1. Na 14 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są 

zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 
2. W przypadku negatywnej oceny z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie zachowania 

termin, o którym mowa w ust. 1 wynosi 30 dni. 
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2 uważa się za spełniony poprzez wpisanie 

proponowanej oceny do dziennika elektronicznego w terminach, o których mowa powyżej. 

§ 168. 
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły. 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania ustalana jest 

nie później niż w przedostatnim dniu przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość ustalenia oceny 

w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej, nie później niż przed jej 

rozpoczęciem. 
4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej 

(półroczu programowo wyższym), Szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę 

uzupełnienia braków. 

§ 169. 
1. Uczeń, który nie zgadza się z proponowaną oceną roczną może ją poprawić. O chęci 

poprawy uczeń ma obowiązek powiadomić ustnie lub pisemnie nauczyciela przedmiotu 

najpóźniej do trzech dni roboczych od momentu otrzymania informacji o proponowanej 

ocenie. 

2. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocena roczna, jeżeli 

w drugim półroczu roku szkolnego:  

1) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu i nie 

przekraczają one 15% ogółu godzin;  

2) przystąpił do wszystkich pisemnych prac kontrolnych z danego przedmiotu oraz 

wykorzystał możliwości ich poprawy; 

3) przynajmniej połowa uzyskanych przez ucznia ocen cząstkowych jest równa ocenie, o 

którą się ubiega, lub od niej wyższa; 

4) ocena za pierwsze półrocze była maksymalnie o jeden stopień niższa od oceny, o jaką 

ubiega się uczeń na koniec roku. 

3. Z pisemnym wnioskiem o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny mogą 

także wystąpić rodzice ucznia do dyrektora Szkoły w terminie do trzech dni roboczych od 

momentu otrzymania informacji o proponowanej ocenie. 



4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, wychowawca klasy sprawdza spełnienie 

wymogu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów 

określonych w ust. 2 pkt 2 – 4. 

5. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków określonych w ust. 2, 

nauczyciel przedmiotu wyraża  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.  

6. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  ust. 2 

wniosek ucznia/rodzica zostaje odrzucony, o czym nauczyciel informuje ucznia i jego 

rodzica w formie pisemnej poprzez dziennik elektroniczny. 

7. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego zakresem materiału II 

półrocze danego roku szkolnego. 

8. Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków obcych także 

ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub 

wychowania fizycznego, z których ma formę zajęć praktycznych. 

9. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z wymaganiami  na poszczególne oceny, zostaje 

dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy. 

10. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został 

zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

11. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  

od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

§ 170. 
1. Uczeń, który nie zgadza się z proponowaną oceną roczną zachowania może ją poprawić. 

O chęci poprawy uczeń ma obowiązek pisemnie powiadomić wychowawcę klasy 

najpóźniej do trzech dni roboczych od momentu otrzymania informacji o proponowanej 

ocenie. 
2. Z pisemnym wnioskiem o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny 

zachowania mogą także wystąpić rodzice ucznia do dyrektora szkoły w terminie do trzech 

dni roboczych od momentu otrzymania informacji o proponowanej ocenie.  

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 składane są w formie pisemnej i zawierają ocenę, 

którą uczeń chciałby uzyskać wraz z uzasadnieniem określającym poziom spełniania 

wymagań na daną ocenę zachowania określonych w Statucie. 
4. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja powołana przez 

dyrektora, w skład której wchodzą:  
1) dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący; 

2) wychowawca klasy; 
3) nauczyciel uczący w danej klasie; 

4) pedagog lub psycholog szkolny.  
5. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku, gdy uczeń spełnia wymagania 

określone na daną ocenę oraz udowodni aktywności mające wpływ na tę ocenę, które nie 

zostały wcześniej uwzględnione w ocenie zachowania. 

§ 171. 

1. Ustala się stosowanie następujących skrótów w dzienniku elektronicznym: 

1) bz- brak zadania 

2) np- nieprzygotowany 

3) nk- nieklasyfikowany 



4) uł- uczestniczył 

5) nł- nie uczestniczył 

6) zl- zaliczył 

7) nz- nie zaliczył 

8) zw- zwolniony 

9) uc- uczęszczał 

10) nu- nie uczęszczał 

11) Śr.I - Średnia ocen bieżących z pierwszego okresu 

12) I - Ocena śródroczna z pierwszego okresu 

13) Śr.II - Średnia ocen bieżących z drugiego okresu 

14) II - Ocena śródroczna z drugiego okresu 

15) Śr.R - Średnia ocen bieżących z całego roku szkolnego 

16) R - Ocena roczna 

* - Ocena poprawiona w innym semestrze 

§ 171a. 

1. Kwestie nieujęte  w Statucie Szkoły dotyczące oceniania z poszczególnych przedmiotów 

regulują wymagania edukacyjne. 

2. Na początku roku szkolnego uczniowie i ich rodzice zapoznawani są z wymaganiami 

edukacyjnymi niezbędnymi do otrzymania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z danego przedmiotu oraz wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, przy czym przez 

zapoznanie rodziców uznaje się fakt umieszczenia dokumentów w dzienniku 

elektronicznym i/lub na stronie internetowej Szkoły. 


