
Rozdział 6  

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

 

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 

 

§ 75 

1. W szkole stosuje się zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodne 

z aktualnym Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych. 

2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania stosuje się w klasach I-VIII szkoły podstawowej oraz 

oddziałach gimnazjalnych. 

 

§ 76  

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole 

programów nauczania. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) wspomaganie uczniów w planowaniu swojego rozwoju; 

4) motywowanie uczniów do dalszej pracy; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w uczeniu się, zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

3. Cele szczegółowe: 

1)   pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia; 

2)   ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy; 

3)   wdrożenie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny; 



4)   ukształtowanie jego umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie 

 i kierowania się nimi we własnym działaniu; 

5) nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych  

 i negatywnych; 

6)   budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań 

 adekwatnych do rozpoznawanych potrzeb; 

7)   formułowanie oceny. 

 

§ 77 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania obejmują: 

1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2. dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

3. ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

4. ustalanie ocen bieżących; 

5. ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według 

skali i w formach przyjętych w Szkole; 

6. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

7. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane, rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

8. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA POSTĘPÓW W NAUCE 

 

§ 78 

1. Metody i formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 

1) odpowiedź ustna  

a) obejmuje zakres materiału z trzech ostatnich lekcji oraz podstawowe wiadomości,  

b) może być stosowana na każdej lekcji; 



2) kartkówka to krótka odpowiedź pisemna 

a) obejmuje zakres materiału z ostatnich trzech lekcji, 

b) trwa maksymalnie 15 minut, 

c) może być stosowana na każdej lekcji, bez wcześniejszego zapowiadania, 

d) w danym oddziale mogą być maksymalnie 2 kartkówki w ciągu dnia;  

3) sprawdzian to dłuższa odpowiedź pisemna  

a) obejmuje i podsumowuje jeden dział materiału z danego przedmiotu, 

b) trwa 45-90 minut, 

c) informacja o terminie, formie i zakresie planowanego sprawdzianu podawana jest 

z tygodniowym wyprzedzeniem w zeszycie przedmiotowym, a fakt podania informacji 

należy odnotować ołówkiem w dzienniku, 

d) w tygodniu mogą być najwyżej trzy sprawdziany w danym oddziale; 

4) karty pracy – zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania; 

5) diagnoza osiągnięć ucznia „na wstępie” i „na koniec” danego etapu edukacyjnego lub 

danej klasy - zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania; 

6) prace domowe w formie ustnej lub pisemnej; 

7) praca w grupach i prace praktyczne - zgodnie z przedmiotowymi zasadami 

oceniania; 

8) aktywność na lekcji - zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania; 

9) dodatkowe prace (projekty, doświadczenia i inne) - zgodnie z przedmiotowymi 

zasadami oceniania; 

10) inne formy (np. ćwiczenia, zeszyty, ćwiczenia on-line) zgodnie z przedmiotowymi 

zasadami oceniania.  

2.  Osiągnięcia uczniów na zajęciach wychowania fizycznego będą sprawdzane poprzez ocenę: 

1)   zaangażowania i możliwości indywidualnych każdego ucznia; 

2)   testy sprawności fizycznej; 

3)   umiejętności techniczno-taktyczne w grach zespołowych. 

3.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

4. Przy ustalaniu oceny z zajęć technicznych, techniki, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych 

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

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

 



§ 79 

1. W Szkole stosowane są następujące rodzaje ocen: 

1) ocena bieżąca; 

2) śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

4) przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

5) ocena końcowa z zajęć edukacyjnych (uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej 

i gimnazjum). 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. 

3.  Oceny bieżące są wpisywane bezpośrednio do dziennika w odpowiednich rubrykach.  

4. Ustalone oceny śródroczne oraz roczne z zajęć edukacyjnych i zachowania odnotowuje się 

w dzienniku lekcyjnym. 

5. Ustaloną ocenę roczną z zajęć edukacyjnych i zachowania wpisuje się także do arkusza 

ocen. 

6.  W dokumentacji szkolnej dopuszczalne jest stosowanie tylko i wyłącznie skali ocen 

zawartych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.  

 

§ 80 

1. W ocenianiu bieżącym w klasach I-III stosuje się skalę cyfrową 1-6 z odpowiednim 

komentarzem słownym: 

1) 6 – świetnie 

2) 5 – bardzo dobrze 

3) 4 – dobrze 

4) 3 – wystarczająco 

5) 2 – wymaga poprawy 

6) 1 – jeszcze nie umiesz 

2. Taki sposób oceniania stosuje się na kartach pracy, w zeszytach uczniowskich, 

a w dzienniku lekcyjnym stosuje się skalę cyfrową. Karty pracy uczniów gromadzone są 

w segregatorach przez jeden okres. 

3. Rodzice mogą zostać zapoznani ze zgromadzonymi wytworami pracy dziecka podczas 

spotkań z nauczycielem wychowawcą, a w razie potrzeby na własne życzenie. 

 

 

 

 



§ 81 

1. Oceny bieżące w klasach IV-VIII oraz oddziałach gimnazjalnych ustala się wg następującej 

skali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

w uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć.  

3. Dopuszcza się (wg ustaleń zawartych w przedmiotowych zasadach oceniania) stosowanie 

ocen punktowych, np. za  aktywny udział w lekcji, pracę w grupach, estetykę zeszytu, 

rysunek w zeszycie, wykonanie dodatkowych prac. Na zakończenie okresu punkty 

zamieniane są na ocenę bieżącą.   

4. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej (2 tyg.) usprawiedliwionej nieobecności 

w szkole. 

5. Nie dokonuje się bieżącej oceny ucznia w uzasadnionych, trudnych sytuacjach losowych. 

 

 

 

6 celujący 

-6 minus celujący 

+5 plus bardzo dobry 

5 bardzo dobry 

-5 minus bardzo dobry 

+4 plus dobry 

4 dobry 

-4 minus dobry 

+3 plus dostateczny 

3 dostateczny 

-3 minus dostateczny 

+2 plus dopuszczający 

2 dopuszczający 

-2 minus dopuszczający 

+1 plus niedostateczny 

1 niedostateczny 



§ 82 

1. Nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę w odniesieniu do:  

1)  wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;  

2)  wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania. 

2.  Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę bieżącą (stopień), ale może poprawić daną ocenę 

tylko jeden raz. Termin, forma i tryb poprawiania ocen zawarte są w przedmiotowych 

zasadach oceniania danego przedmiotu.  

 

§ 83 

1. Na początku roku szkolnego nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne opracowują 

wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie i przekazują je do wiadomości rodzicom 

i uczniom. 

2. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich klas zamieszczane 

są na stronie internetowej Szkoły na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do 

30 września.    

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania,  

2) sposobach i formach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, zawartych 

w przedmiotowych zasadach oceniania; 

3) o warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4) terminach, formie i trybie poprawiania ocen bieżących. 

4.  Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust.3, odnotowany jest w zeszycie 

przedmiotowych ucznia.  

 

§ 84 

1. Sposób udostępniania dokumentacji:  

1) Sprawdzone i ocenione prace pisemne (sprawdziany) ucznia są udostępniane 

uczniowi lub jego rodzicom do wglądu. Na życzenie rodziców uczeń otrzymuje 

kserokopię pracy pisemnej (sprawdzianu) do domu. Oryginały prac pisemnych 

pozostają w dokumentacji nauczyciela.  

2)  Na wniosek ucznia lub jego rodziców Szkoła może udostępnić do wglądu 

dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu 



wiedzy i umiejętności przeprowadzanego w wyniku wniesionych zastrzeżeń, protokół 

z prac komisji rozpatrującej zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3) Dokumentacja, o której mowa w ust. 2, udostępniana jest na terenie Szkoły 

w obecności nauczyciela lub wyznaczonego pracownika.  

4) Dokumentacja nie może być wynoszona ze szkoły, ani nie mogą być sporządzane 

kopie tej dokumentacji.  

5) Z dokonanego wglądu sporządza się adnotację. 

2.  Wgląd do dziennika lekcyjnego ocen bieżących może być dokonany tylko w obecności 

nauczyciela danych zajęć edukacyjnych lub wychowawcy danego oddziału.  

  

§ 85 

1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów są realizowane w formie zajęć 

lekcyjnych w wymiarze 3 godzin tygodniowo oraz 1 godziny zajęć sportowych do wyboru 

przez uczniów.  

2. Na początku roku szkolnego uczniowie za zgodą rodziców dokonują wyboru zajęć 

sportowych spośród propozycji przygotowanych przez Dyrektora.  

 

§ 86 

1. Na początku roku szkolnego w klasie pierwszej rodzice uczniów wyrażają życzenie 

w formie pisemnego oświadczenia dotyczące uczestnictwa ich dziecka w lekcji religii/etyki.  

2. W każdym czasie rodzice mają możliwość złożenia rezygnacji z udziału ich dziecka w w/w 

zajęciach. Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć w formie pisemnej. 

3.  Jeżeli w Szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań bądź etyki zgłosi się mniej 

niż siedmiu uczniów, organ prowadzący szkołę organizuje naukę religii/etyki w grupie 

międzyszkolnej lub w pozaszkolnej. 

4. W przypadku, gdy rodzice wyrażą pisemną zgodę na udział dziecka w lekcjach 

wychowania fizycznego prowadzonego na basenie, zajęcia te są obowiązkowe. Uczeń może 

być zwolniony z nich na podstawie zwolnienia lekarskiego (cały rok lub 1 okres) lub na 

podstawie zwolnienia od rodziców (krótszy okres – nie dłużej jednak niż dwa tygodnie). 

  

 

 

 

 



KLASYFIKOWANIE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

§ 87  

1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w okresie, na koniec roku szkolnego i ustaleniu jednej oceny 

klasyfikacyjnej. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową i zawiera wykaz umiejętności 

i wiadomości, wynikających z realizacji programu nauczania oraz informacje o aktywności, 

postępach, trudnościach dydaktycznych oraz zainteresowaniach ucznia.  

3. W dokładnym sporządzeniu oceny opisowej nauczyciel posługuje się kryteriami w zakresie: 

mówienia, czytania, pisania, umiejętności rachunkowych, umiejętności praktycznych. 

4. Narzędziami pomocnymi w konstruowaniu oceny opisowej są wytwory prac dzieci 

zgromadzone w segregatorach, karty pracy, karty kontrolne, swobodne teksty, prace 

plastyczno-techniczne i prace dowolne.  

5. Ocena klasyfikacyjna śródroczna odnotowywana jest w dzienniku lekcyjnym, a roczna – 

w dzienniku, arkuszu ocen i na świadectwie. 

 

§ 88 

1. Klasyfikowanie śródroczne w klasach IV-VIII oraz oddziałach gimnazjalnych polega na 

okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć określonych  w szkolnym 

planie nauczania i ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zgodnie z przyjętą skalą 

ocen.  

2. Klasyfikowanie roczne w klasach IV-VIII oraz oddziałach gimnazjalnych polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych według obowiązującej skali ocen. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się podczas 

klasyfikacji po pierwszym okresie (w styczniu) i na koniec danego roku szkolnego 

(w czerwcu). Termin klasyfikacji śródrocznej i rocznej określany jest corocznie 

w kalendarzu organizacji roku szkolnego.  

 

 

 

 

 



§ 89  

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w klasach IV-VIII oraz oddziałach 

gimnazjalnych ustala się w stopniach wg następującej skali: 

6 celujący 

5 bardzo dobry 

4 dobry 

3 dostateczny 

2 dopuszczający 

1 niedostateczny 

 

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

 nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.  

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

nauczyciele prowadzący poszczególne, dodatkowe zajęcia edukacyjne i nie mają one 

wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły. 

4. Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organ prowadzący 

Szkołę, otrzymują ocenę z religii lub etyki na świadectwie wydawanym przez szkołę, do 

której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki. 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, techniki, zajęć 

technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

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

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

6. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub ze wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 

na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

edukacyjne w szkolnym planie nauczania. 

7. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. Termin i warunki przeprowadzenia egzaminu są określone w §118 - §120 

niniejszego statutu. 

8. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny, jeżeli Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę. Termin i warunki 

przeprowadzenia egzaminu określają §116-§120 niniejszego statutu. 

 



9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.  

 

§ 90 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci 

i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 

roczną ocenę klasyfikacyjną.  

 

§ 91 

1. W oddziałach integracyjnych oceny klasyfikacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia 

poradni psychologiczno-pedagogicznej ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie 

integracyjne. Ucznia niepełnosprawnego oceniają zawsze razem dwaj nauczyciele. 

2. Nauczyciel ocenia osiągnięcia edukacyjne ucznia niepełnosprawnego w odniesieniu do 

stopnia realizacji przez niego dostosowanego programu. Uczeń niepełnosprawny może 

uzyskiwać oceny celujące i bardzo dobre oraz otrzymywać świadectwa z wyróżnieniem. 

 

§ 92 

1. Uczniowie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim realizują podstawę 

programową kształcenia ogólnego. 

2. Nauczyciele wszystkich przedmiotów pracujący z tymi uczniami zobowiązani są 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczniów. Dostosowanie powinno dotyczyć głównie odpowiednich 

warunków organizacyjnych oraz metod i form pracy z uczniem. 

3. Ocenę z poszczególnych przedmiotów nauczania dla ucznia z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu lekkim ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia.  

4.  Uczniowie oceniani są według skali ocen podanej w zasadach wewnątrzszkolnego 

oceniania, stosownie do swoich osiągnięć. Podstawową zasadą oceniania tej grupy uczniów 

jest położenie akcentu na ocenę wkładu pracy i zaangażowania, a nie na poziom 

wiadomości i umiejętności.  

5. Proces oceniania uwzględnia indywidualne możliwości ucznia. Naczelną zasadą jest 

stopniowanie trudności oraz praktyczne działanie.  

 



§ 93 

1. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym polega na 

okresowym i rocznym podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego 

opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

są ocenami opisowymi.  

 

§ 94 

1. Dyrektor zwalnia ucznia (lub ucznia niepełnosprawnego) z zajęć wychowania fizycznego 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 

wydanych przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

1)  Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego.  

a) Podstawą do tego zwolnienia jest opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń 

fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) ten uczeń nie może wykonywać oraz 

przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania 

fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza 

ćwiczeń fizycznych.  

b) Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany.  

c) Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania 

edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do 

indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza.  

2)  Uczeń może być całkowicie zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego.  

a) Zwolnienia dokonuje Dyrektor na podstawie opinii lekarza o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej 

opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego 

i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.  

b) Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji,  

 



natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

3.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, w dokumentacji przebiegu 

nauczania  zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. Jeżeli 

uczeń brał czynny udział w zajęciach w czasie pierwszego okresu, a w drugim ma 

zwolnienie lekarskie, to na koniec roku szkolnego - na pisemną prośbę ucznia - istnieje 

możliwość przepisania oceny z pierwszego okresu w miejsce oceny rocznej, zamiast wpisu 

„zwolniony” / „zwolniona”.  

§ 95 

1.  Dyrektor zwalnia ucznia (lub ucznia niepełnosprawnego) z realizacji zajęć informatyki na 

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

lekarza na czas określony w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.  

 

§ 96 

1. Dyrektor zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców 

oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki tego języka obcego.  

2.  W tym przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 97 

1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału są zobowiązani poinformować ucznia i jego 

rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Termin 

przekazania informacji jest corocznie określany w kalendarzu organizacji roku szkolnego.  

2. O przewidywanej ocenie niedostatecznej (śródrocznej lub rocznej) nauczyciel informuje 

pisemnie rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem, na co posiada odpowiedni dokument.  

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć ucznia 

uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w okresie programowo wyższym, Szkoła 



powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

4. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna niedostateczna może być 

zmieniona wyłącznie w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

 

TRYB ODWOŁANIA OD ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ  

Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

 § 98 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

3. W przypadku wpłynięcia zażalenia Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające, 

które obejmuje: 

1) sprawdzenie terminu złożenia podania; 

2) odczytanie podania ucznia; 

3) wysłuchanie rodziców ucznia (można w obecności wychowawcy oddziału);  

4) wysłuchanie nauczyciela danego przedmiotu;  

5) wysłuchanie motywacji ucznia;  

6) zbadanie frekwencji nauczyciela i ucznia;  

7) sprawdzenie, czy nauczyciel dał, a uczeń skorzystał z szansy poprawienia oceny;  

8) sprawdzenie zasadności wystawienia oceny (czy zgodne z wewnątrzszkolnymi 

zasadami oceniania, kryteriami stosowanymi przez nauczyciela);  

9) sprawdzenie ilości ocen cząstkowych, systematyczności oceniania i różnorodności 

form oceniania;  

10) analizę predyspozycji intelektualnych ucznia;  

11) wysłuchanie opinii nauczyciela, wychowawcy, przedstawiciela Samorządu 

Uczniowskiego, pedagoga szkolnego o uczniu.  

4. Dyrektor – po przeanalizowaniu i zebraniu odpowiedniej ilości informacji – oddala podanie 

ucznia lub ustala termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności. Decyzja dyrektora jest 

ostateczna. Winien on jednak przekazać uczniowi uzasadnienie swej decyzji.  

 



5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor 

szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych.  

6. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, 

jednak powinien on odbyć się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń przez rodziców ucznia.  

7. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych Dyrektor powołuje 

komisję w składzie: 

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, 

a w przypadku plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, techniki, 

informatyki i wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.   

9. Komisja dokumentuje przebieg sprawdzianu tak jak w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

10. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

11. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości 

i umiejętności, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 

Dyrektora.  

 



OCENIANIE ZACHOWANIA 

 

§ 99 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie.  

2. Ocena zachowania powinna w szczególności  uwzględniać: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje Szkoły;  

3) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

5) godne, kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią; 

6) okazywanie szacunku innym osobom; 

7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji, wulgarności; 

8) aktywność społeczną.  

3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

 oceny z zajęć edukacyjnych; 

 promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

  

§ 100 

1. Wychowawca danego oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na 

zajęciach wychowawczych) oraz ich rodziców (na zebraniu) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

2. Fakt ten odnotowuje w zeszytach informacyjnych uczniów.  

 

§ 101 

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

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebnie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

 



2. Ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału, 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną, 

po konsultacji z innymi nauczycielami, pracownikami Szkoły, uczniami danego oddziału 

oraz ocenianego ucznia. 

3. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca oddziału 

jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej 

ocenie zachowania. Termin przekazania informacji jest corocznie określany 

w kalendarzu organizacji roku szkolnego.  

4. O przewidywanej ocenie nagannej zachowania nauczyciel informuje pisemnie rodziców 

z miesięcznym wyprzedzeniem, na co posiada odpowiedni dokument.  

 

§ 102 

1. Ocena zachowania uczniów w klasach I-III jest oceną opisową uwzględniającą postawę 

 ucznia wobec kryteriów zawartych §99  Statutu Szkoły. 

2. W klasach IV-VIII oraz oddziałach gimnazjalnych ocena zachowania uwzględnia 

powinności ucznia wynikające z postanowień Statutu Szkoły. 

3. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV 

szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, 

poprawne, nieodpowiednie,  naganne.  

 

§ 103 

1.  Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub 

znacznym polega na podsumowaniu zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznej i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH IV-VIII 

§ 104 

1. Zachowanie ucznia w klasach IV-VIII określa się w kategoriach opisowych wymienionych 

w §105. 

2. Na koniec każdego miesiąca wychowawca wybiera spośród poszczególnych zapisów taki 

opis, który najlepiej charakteryzuje ucznia, uwzględniając przy tym opinie innych 

nauczycieli (uwagi wypowiadane o uczniu i zapisane w zeszycie uwag), opinie uczniów lub 

innych członków szkolnej społeczności oraz samoocenę ucznia i ustala miesięczną ocenę 

zachowania. 

3. Ocena zachowania ustalana przez wychowawcę co miesiąc jest jednym z elementów 

decydujących o ocenie śródrocznej i rocznej. 

4. Ocenę śródroczną i roczną począwszy od klasy IV ustala wychowawca, po konsultacji 

z wszystkimi nauczycielami uczącymi w danym oddziale oraz z tymi osobami w szkole, 

które znają ucznia np.: Dyrektorem, uczniami w oddziale, innymi nauczycielami, 

bibliotekarzem, nauczycielem świetlicy, pracownikami kuchni, innymi pracownikami 

administracji. 

5. W przypadku rażącego naruszenia obowiązujących zasad i norm, uczeń będzie oceniany 

w trybie nadzwyczajnym po zasięgnięciu opinii członków Zespołu Wychowawczego. 

6. Frekwencja ucznia naliczana jest miesięcznie, okresowo i rocznie i ma wpływ na ocenę 

zachowania ustalaną dwukrotnie w ciągu roku. 

 

 



§ 105 

ZACHOWANIE WZOROWE 

1. Stosunek do obowiązków szkolnych 

Uczeń: 

1) samodzielnie pisze prace klasowe i odrabia zadania domowe 

2) nie opuszcza terenu szkoły w czasie zajęć 

3) zawsze jest przygotowany do lekcji (ma opanowany materiał, przybory, obuwie, strój 

na w-f, itp.) 

4) zawsze wywiązuje się z powierzonych i podjętych obowiązków (np. dyżurów, zwrotu 

książek do biblioteki, zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych) 

5) nie ma godzin nieusprawiedliwionych ani spóźnień 

2. Kultura zachowania i bezpieczeństwo 

Uczeń: 

1) nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe, nigdy nie używa wulgaryzmów 

2) nie rozmawia na lekcji, nie przerywa wypowiedzi innym osobom, stosuje się do 

poleceń, okazuje szacunek dorosłym i rówieśnikom 

3) szanuje symbole państwowe i szkolne, dba o honor i tradycje Szkoły 

4) jest uczciwy i prawdomówny 

5) umie zachować się w miejscach publicznych 

6) zawsze przestrzega zasad BHP i regulaminów obowiązujących w Szkole  

7) zawsze przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych 

8) dba o otoczenie (zachowuje porządek w miejscu nauki, szanuje sprzęty, przyrodę, 

efekty pracy innych) 

9) dba o zdrowie własne i cudze (prowadzi higieniczny tryb życia – nie pali tytoniu, nie 

pije alkoholu, nie używa substancji odurzających itp.) 

3. Aktywność społeczna 

Uczeń: 

1) reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach 

2) bierze aktywny udział w imprezach artystycznych 

3) uczestniczy w akcjach charytatywnych 

4) dba o wystrój klasy, wykazuje się pomysłowością, wykazuje inicjatywę 

5) chętnie i aktywnie współpracuje w grupie 

6) wykazuje chęć pomocy innym 

 



ZACHOWANIE BARDZO DOBRE 

1. Stosunek do obowiązków szkolnych 

Uczeń: 

1) samodzielnie pisze prace klasowe i odrabia zadania domowe 

2) nie opuszcza terenu szkoły w czasie zajęć 

3) jest przygotowany do lekcji (opanowanie materiału, przybory, obuwie, strój na w-f, itp. 

4) wywiązuje się z powierzonych i podjętych obowiązków (np. dyżury, zwrot książek do 

biblioteki, zajęcia dodatkowych i pozalekcyjnych) 

5) nie ma godzin nieusprawiedliwionych, dopuszczalne jedno nieusprawiedliwione 

spóźnienie 

2. Kultura zachowania i bezpieczeństwo 

Uczeń: 

1) nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe, nigdy nie używa wulgaryzmów 

2) nie rozmawia na lekcji, nie przerywa wypowiedzi innym osobom, stosuje 

się do poleceń, okazuje szacunek dorosłym i rówieśnikom 

3) szanuje symbole państwowe i szkolne, dba o honor i tradycje Szkoły 

4) jest uczciwy i prawdomówny 

5) umie zachować się w miejscach publicznych 

6) przestrzega zasad BHP i regulaminów obowiązujących w Szkole 

7) przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych 

8) dba o otoczenie (zachowuje porządek w miejscu pracy, szanuje sprzęty, przyrodę, 

efekty pracy innych) 

9) dba o zdrowie własne i cudze (prowadzi higieniczny tryb życia – nie pali tytoniu, nie 

pije alkoholu, nie używa substancji odurzających itp.) 

3. Aktywność społeczna 

Uczeń: 

1) reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach 

2) bierze udział w imprezach artystycznych 

3) uczestniczy w akcjach charytatywnych 

4) dba o wystrój klasy, wykazuje inicjatywę 

5) chętnie współpracuje w grupie 

6) poproszony o pomoc udziela jej kolegom 

 

 



ZACHOWANIE DOBRE 

1. Stosunek do obowiązków szkolnych 

Uczeń: 

1) sporadycznie nie odrabia zadań domowych 

2) nie opuszcza terenu szkoły w czasie zajęć 

3) sporadycznie zdarza mu się nieprzygotowanie do lekcji (nie zawsze ma opanowany 

materiał, przybory, obuwie, strój na w-f, itp.) 

4) zdarza mu się nie wywiązywać z podjętych obowiązków (np. dyżury, zwrot książek do 

biblioteki, zajęcia dodatkowych i pozalekcyjnych 

5) nie ma godzin nieusprawiedliwionych, może mieć 3 nieusprawiedliwione spóźnienia 

2. Kultura zachowania i bezpieczeństwo 

Uczeń: 

1) stosuje zwroty grzecznościowe, nie używa wulgaryzmów 

2) reaguje na upomnienia, gdy zdarzy mu się rozmawiać na lekcji, przerywać mówiącemu 

itp. 

3) sporadycznie nie okazuje szacunku dorosłym i rówieśnikom 

4) przeważnie okazuje szacunek symbolom państwowym i szkolnym, dba o honor 

i tradycje Szkoły 

5) jest prawdomówny, uczciwy, w trudnych sytuacjach zdarza mu się kłamać 

6) na ogół dobrze zachowuje się publicznie 

7) stara się przestrzegać zasad BHP i regulaminów obowiązujących w Szkole 

8) stara się przestrzegać ogólnych norm społecznych 

9) stara się dbać o otoczenie 

10) zazwyczaj dba o zdrowie własne i cudze 

11) reaguje na zło 

3. Aktywność społeczna 

Uczeń: 

1) stara się angażować społecznie 

2) stara się reprezentować szkołę w konkursach 

3) stara się brać udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych 

4) stara się pomagać kolegom 

5) dba o wystrój klasy 

6) współpracuje w grupie 

 



ZACHOWANIE POPRAWNE 

1. Stosunek do obowiązków szkolnych 

Uczeń: 

1) często nie odrabia zadań domowych 

2) sporadycznie zdarza mu się opuścić teren szkoły w czasie zajęć 

3) często jest nieprzygotowany do lekcji (wielokrotnie nie ma opanowanego materiału, 

przyborów, obuwia, stroju na w-f, itp. 

4) rzadko wywiązuje się z podjętych obowiązków (np. dyżury, zwrot książek 

do biblioteki, zajęcia dodatkowych i pozalekcyjnych) 

5) ma nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych i 5 nieusprawiedliwionych spóźnień 

2. Kultura zachowania i bezpieczeństwo 

Uczeń: 

1) czasem zapomina o stosowaniu zwrotów grzecznościowych, zdarza mu się używać 

wulgaryzmów 

2) rozmawia na lekcji, przerywa wypowiedź innym osobom 

3) czasem nie reaguje na polecenia 

4) często nie okazuje szacunku dorosłym i rówieśnikom 

5) zdarza mu się nie okazać szacunku dla symboli państwowych i szkolnych, ale reaguje 

na upomnienia w tym zakresie 

6) jest prawdomówny, w trudnych sytuacjach zdarza mu się kłamać 

7) poprawnie zachowuje się w miejscach publicznych 

8) stara się przestrzegać zasad BHP i regulaminów obowiązujących w Szkole  

9) stara się przestrzegać obowiązujących norm społecznych 

10) stara się dbać o otoczenie (zachowuje czystość, szanuje sprzęt i efekty pracy innych) 

11) stara się dbać o zdrowie własne i innych 

3. Aktywność społeczna 

Uczeń: 

1) zdarza mu się brać udział w imprezach artystycznych 

2) sporadycznie pomaga kolegom 

3) nie wykazuje większego zainteresowania wystrojem klasy 

 

 

 

 



ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE 

1. Stosunek do obowiązków szkolnych 

Uczeń: 

1) notorycznie nie odrabia zadań domowych 

2) często opuszcza teren szkoły w czasie zajęć 

3) wielokrotnie jest nieprzygotowany do lekcji (nie ma opanowanego materiału, 

przyborów, obuwia, stroju na w-f, itp. 

4) bardzo często nie wywiązuje się z podjętych obowiązków (niedbale pełni dyżury, 

nie zwraca terminowo książek do biblioteki, nie uczestniczy w zajęciach dodatkowych 

i pozalekcyjnych) 

5) ma godziny nieusprawiedliwione (powyżej 8) i nieusprawiedliwione spóźnienia 

(powyżej 5) 

2. Kultura zachowania i bezpieczeństwo 

Uczeń: 

1) nie używa zwrotów grzecznościowych, mówi wulgarnie 

2) nagminnie rozmawia na lekcji, przerywa wypowiedź innym osobom 

3) nie reaguje na polecenia 

4) często nie okazuje szacunku dorosłym i rówieśnikom 

5) nie okazuje szacunku dla symboli państwowych i szkolnych, ale reaguje na upomnienia  

6) często oszukuje 

7) nie potrafi zachować się w miejscach publicznych 

8) nie przestrzega zasad BHP i regulaminów obowiązujących w Szkole  

9) nie dba o otoczenie (nie zachowuje porządku w miejscu nauki, nie szanuje sprzętu 

i efektów pracy innych) 

10) nie dba o zdrowie własne i innych 

11) nie odróżnia dobra od zła 

3. Aktywność społeczna 

Uczeń: 

1) prezentuje postawę aspołeczną 

2) nie wykonuje prac na rzecz klasy 

3) nie pomaga kolegom 

4) nie potrafi współpracować w grupie 

 

 



ZACHOWANIE NAGANNE 

1. Stosunek do obowiązków szkolnych 

Uczeń: 

1) nie odrabia zadań domowych 

2) opuszcza teren szkoły w czasie zajęć 

3) wielokrotnie jest nieprzygotowany do lekcji (nie ma opanowanego materiału, 

przyborów, obuwia, stroju na w-f itp.) 

4) zawsze nie wywiązuje się z nałożonych obowiązków 

5) często bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia (powyżej 15 godzin) i wielokrotnie się 

spóźnia 

2. Kultura zachowania i bezpieczeństwo 

Uczeń: 

1) nie używa zwrotów grzecznościowych, mówi wulgarnie 

2) rozmawia na lekcji, przerywa wypowiedź innym osobom 

3) nie reaguje na polecenia 

4) nie reaguje na upomnienia 

5) nie okazuje szacunku dorosłym i rówieśnikom 

6) nie okazuje szacunku dla symboli państwowych i szkolnych 

7) kłamie i oszukuje 

8) nagminnie łamie normy zachowania w miejscach publicznych 

9) nie przestrzega zasad BHP (biega po korytarzu, niewłaściwie zachowuje się w klasie, 

toalecie itp.) 

10) łamie powszechnie obowiązujące normy społeczne i prawne (kradzieże, bójki, 

psychiczna i fizyczna przemoc wobec rówieśników i dorosłych, wchodzi w konflikt 

z prawem itp.) 

11) nie dba o otoczenie (nie zachowuje czystości, nie szanuje sprzętów i efektów pracy 

innych) 

12) nie dba o zdrowie własne i innych 

13) nie odróżnia dobra od zła 

3. Aktywność społeczna 

Uczeń: 

1) nie wykazuje żadnej pozytywnej aktywności społecznej 

2) nie potrafi współpracować w grupie 

 



SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA  

W ODDZIAŁACH GIMNAZJALNYCH 

§ 106 

1.  Zachowanie ucznia określa się w kategoriach opisowych wymienionych w ust. 5.  

2.  Na koniec każdego miesiąca wychowawca wybiera spośród poszczególnych kategorii taki 

opis, który najlepiej charakteryzuje ucznia, uwzględniając przy tym opinie innych 

nauczycieli (uwagi wypowiadane o uczniu i zapisane w zeszycie uwag), opinie uczniów lub 

innych członków szkolnej społeczności oraz samoocenę ucznia i ustala miesięczną ocenę 

zachowania. 

3. Na podstawie ocen miesięcznych wychowawca ustala śródroczną i roczną ocenę 

zachowania, uwzględniając przy tym opinie innych nauczycieli, opinie uczniów lub innych 

członków szkolnej społeczności oraz samego ucznia.  

4. Uczeń otrzymuje bezapelacyjnie ocenę naganną z zachowania za: 

1) udowodnioną kradzież; 

2) narkotyki i dopalacze (posiadanie, używanie, dystrybucję); 

3) alkohol (na terenie szkoły, w czasie zajęć i imprez organizowanych przez szkołę); 

4) interwencję policji (z udowodnieniem winy); 

5) pobicia.  

5. Karta Oceny Zachowania Ucznia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kategoria wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne 

1) Stosunek do 

nauki 

i obowiązków 

szkolnych. 

Uczeń osiąga w 

stosunku do swoich 

możliwości, wkładu 

pracy i innych 

uwarunkowań 

wyniki bardzo dobre. 

Zawsze jest 

przygotowany do 

zajęć lekcyjnych. 

Aktywnie troszczy 

się o rozwój 

własnych zaintere-

sowań i uzdolnień, 

uczestnicząc  

w różnych formach 

zajęć szkolnych  

i pozaszkolnych. 

Uczeń osiąga w 

stosunku do swoich 

możliwości, wkładu 

pracy i innych 

uwarunkowań 

wyniki dość 

wysokie. Prawie 

zawsze jest  

przygotowany do 

lekcji (do 2 uwag 

negatywnych dot. 

braków w okresie). 

Chętnie rozwija 

swoje uzdolnienia 

 i zainteresowania na 

zajęciach dodatko-

wych. 

Uczeń osiąga w 

stosunku do swoich 

możliwości, wkładu 

pracy i innych 

uwarunkowań 

wyniki przeciętne.  

Sporadycznie jest  

nieprzygotowany do 

zajęć lekcyjnych (od  

3 do 5 uwag nega-

tywnych  dot. 

braków w okresie). 

Czasami uczęszcza 

na zajęcia 

dodatkowe. 

Uczeń osiągaj w 

stosunku do swoich 

możliwości, wkładu 

pracy i innych 

uwarunkowań 

wyniki niskie. 

Często jest nieprzy-

gotowany do zajęć 

lekcyjnych 

(od  5 do 10 uwag  

negatywnych  dot. 

braków w okresie). 

Rzadko uczęszcza na 

zajęcia dodatkowe. 

Uczeń osiąga w 

stosunku do swoich 

możliwości, wkładu 

pracy i innych 

uwarunkowań 

wyniki zdecydo-

wanie zbyt niskie. 

Bardzo często jest 

nieprzygotowany do 

zajęć lekcyjnych 

(od 10 do 15 uwag 

negatywnych  dot. 

braków w okresie). 

Nie wykazuje troski 

o rozwój swoich 

uzdolnień i zainte-

resowań. 

Uczeń jest 

notorycznie 

nieprzygotowany do 

lekcji, całkowicie 

lekceważy 

obowiązki szkolne. 

Wykazuje brak 

jakiejkolwiek 

aktywności dot. 

własnego rozwoju. 

2) Frekwencja. Uczeń, który nie ma 

nieusprawiedli-

wionych nieobec-

ności i spóźnień. 

Uczeń, który  ma 

niewielką liczbę 

nieusprawiedliwio-

nych nieobecności 

(łącznie do 3 godzin 

w ciągu okresu) i do 

3 spóźnień. 

Uczeń, który  

czasami opuszcza 

lekcje bez usprawie-

dliwienia (od 4 do 6 

godzin w ciągu 

okresu) i  ma do 6 

spóźnień. 

Uczeń, który często 

opuszcza lekcje bez 

usprawiedliwienia 

(od 7 do 10 godzin  

w ciągu okresu)  

i posiada liczne 

spóźnienia (do 10  

w okresie). 

Uczeń, który  

nagminnie spóźnia 

się lub opuszcza 

lekcje bez usprawie-

dliwienia (od 10  do 

20 godzin w ciągu 

okresu). 

Uczeń sporadycznie 

pojawia się w szkole, 

posiada powyżej 20 

godzin nieuspra-

wiedliwionych  

w ciągu okresu. 

3) Postawa 

wobec 

nauczycieli  

i pracowników 

szkoły. 

Uczeń chętnie służy 

pomocą. Jego 

postawa wobec 

nauczycieli i pra-

cowników szkoły 

zarówno na lekcjach, 

jak i na przerwach  

nie budzi żadnych 

zastrzeżeń.  

Postawa ucznia 

wobec nauczycieli  

i pracowników 

szkoły  zarówno na 

lekcjach, jak i na 

przerwach nie budzi 

większych 

zastrzeżeń . 

Postawa ucznia 

wobec nauczycieli 

i pracowników 

szkoły zarówno na 

lekcjach, jak i na 

przerwach  budzi 

drobne zastrzeżenia 

(od 1 do 3 uwag 

negatywnych). 

Postawa ucznia 

wobec nauczycieli  

i pracowników 

szkoły zarówno na 

lekcjach, jak i na 

przerwach budzi 

zastrzeżenia (od 4 do 

8 uwag negatywnych 

w okresie). 

Postawa ucznia 

wobec nauczycieli  

i pracowników 

szkoły zarówno na 

lekcjach, jak i na 

przerwach budzi 

spore zastrzeżenia. 

(od 9  do 12 uwag 

negatywnych  

w okresie). 

Postawa ucznia 

wobec nauczycieli 

i pracowników 

szkoły zarówno na 

lekcjach, jak i na 

przerwach budzi 

wiele zastrzeżeń 

(powyżej 13 uwag). 

Uczeń jest nietakt-

towny, ordynarny.  

4) Postawa 

wobec innych 

uczniów. 

Uczeń, który 

bezinteresownie, 

z własnej inicjatywy 

chętnie pomaga 

kolegom zarówno  

w nauce,  jak i w 

sprawach osobistych. 

Jest życzliwy 

i cechuje się 

ogromną empatią 

wobec innych. 

Uczeń, który nie 

uchyla się od 

pomocy kolegom  

w nauce i sprawach 

osobistych, kiedy 

tylko zostanie  

o nią poproszony. 

Ma bardzo dobre 

kontakty z klasą. 

Uczeń, który 

czasami odmawia 

pomocy kolegom  

w nauce lub w innej 

sprawie osobistej, 

ale nawiązuje dobre 

kontakty z klasą. 

Uczeń niechętnie 

odnosi się do próśb 

kolegów o pomoc, 

jest skoncentrowany 

na sobie. Nie zawsze 

potrafi zachować się 

fair w stosunku do 

kolegów. 

Uczeń unika lub 

odmawia podejmo-

wania jakichkolwiek 

działań na rzecz 

innych osób. Jest 

egoistyczny, 

nieżyczliwy. 

Dokucza innym 

uczniom, wyśmiewa 

się z nich. 

Uczeń notorycznie 

dokucza innym 

kolegom, jest 

niemiły, nieuprzej-

my, wyśmiewa się  

z innych. Prowokuje 

konflikty, problemy 

rozwiązuje za 

pomocą agresji 

słownej i fizycznej. 

5) Działalność 

społeczna 

ucznia. 

Uczeń, który 

aktywnie działa na 

rzecz szkoły i klasy 

(praca w organi-

zacjach szkolnych, 

kołach, wolonta-

riacie, samorządzie 

szkolnym lub 

klasowym, udział  

w konkursach, 

pomoc w organizo-

waniu imprez 

klasowych i szkol-

nych itp.) 

Uczeń, który  

w większości 

przypadków 

angażuje się w prace 

na rzecz szkoły  

i klasy. 

Uczeń, który nie 

uchyla się od prac na 

rzecz szkoły i klasy, 

samodzielnie nie 

podejmuje jednak 

inicjatywy. 

Uczeń, który często 

unika pracy na rzecz 

szkoły i klasy. 

Uczeń, który unika 

lub odmawia 

podejmowania 

jakichkolwiek 

działalności na rzecz 

szkoły lub klasy. 

Uczeń  uchyla się od 

jakichkolwiek 

obowiązków 

i działań, wykazuje  

obojętny bądź 

negatywny  stosunek  

do prac na rzecz 

szkoły, klasy.  

6) Kultura 

osobista 

ucznia. 

Uczeń jest zawsze 

taktowny, odznacza 

się wysoką kulturą 

osobistą i kulturą 

słowa. Jest życzliwy  

w stosunku do 

otoczenia. Zawsze 

używa  zwrotów 

grzecznościowych, 

dba o piękno mowy 

ojczystej. 

Uczeń jest zwykle 

taktowny, życzliwie 

usposobiony. Stara 

się o zachowanie 

kultury osobistej 

 i słowa. Zwykle 

używa zwrotów 

grzecznościowych, 

stara się dbać  

o piękno mowy 

ojczystej. 

Uczeń,  któremu 

zdarzyło się (1-2 

razy) zachować 

nietaktownie lub 

użyć mało kultural-

nego słownictwa. 

Zazwyczaj używa 

zwrotów grzecznoś-

ciowych. 

Uczeń zapomina 

o używaniu zwrotów 

grzecznościowych. 

Często bywa 

nietaktowny, 

czasami używa 

wulgaryzmów. 

Uczeń nie stosuje 

zwrotów grzecznoś-

ciowych, często 

używa wulgaryz-

mów. 

Uczeń nie używa 

zwrotów grzecznoś-

ciowych, wypowia-

da się wulgarnie.  

Jest nietaktowny, 

nieżyczliwy wobec 

innych. 

7) Dbałość  

o wygląd 

zewnętrzny  

i higienę 

osobistą. 

Uczeń, który 

szczególnie dba 

o swój wygląd, jest 

zawsze czysty oraz 

stosownie do okazji  

i schludnie ubrany. 

Zawsze posiada 

obuwie zamienne.  

Uczeń, któremu 

zdarzyło się (1-2 

razy), że jego 

wygląd, strój lub 

zachowanie higieny 

budziło zastrzeżenia. 

Zdarza się mu 

zapomnieć obuwia 

zamiennego (1-2 

razy w okresie). 

Uczeń, któremu 

czasami (kilka-

krotnie) zwracano 

uwagę na niesto-

sowność wyglądu, 

stroju lub niedos-

tateczną dbałość  

o higienę lub 

niezmienianie 

obuwia. 

Uczeń, któremu 

trzeba często 

przypominać  

o potrzebie dbałości 

o wygląd, higienę 

i odpowiedni strój 

szkolny, posiadanie 

obuwia zamiennego. 

Uczeń jest zwykle 

niestosownie ubrany 

lub nie dba o higienę 

i nie reaguje na 

zwracanie mu uwagi. 

Nagminnie zapo-

mina  obuwia 

zamiennego. 

Uczeń nie przykłada 

uwagi do swojego 

wyglądu, nie dba  

o higienę, nie 

przebiera butów. 

Odnosi się 

niestosownie 

względem osób 

zwracających mu  

uwagę. 

 

8) Postawa Uczeń, który w 

codziennym życiu 

Uczeń zwykle 

postępuje uczciwie, 

Uczeń, któremu raz 

zdarzyło postąpić 

Uczeń, któremu 

zdarza się postę-

Uczeń, który 

postępuje zwykle 

Uczeń postępuje 

nieuczciwie, jest 



moralna ucznia 

oraz 

poszanowanie 

mienia 

prywatnego  

i społecznego. 

szkolnym wykazuje 

się uczciwością, 

zawsze reaguje  na 

dostrzeżone 

przejawy zła. 

Szanuje własność 

osobistą i cudzą. 

Swoją postawą 

podkreśla szacunek 

dla pracy swojej  

i innych, a także dla 

mienia publicznego  

i własności 

prywatnej. 

reaguje na dostrze-

żone przejawy zła, 

szanuje własność 

osobistą i cudzą 

pracę, mienie pub-

liczne i prywatne. 

nieuczciwie w sto-

sunkach między-

ludzkich lub który 

nie zareagował na 

dostrzeżony przejaw 

zła. Nie wykazał 

dostatecznego 

szacunku dla pracy 

własnej lub innych 

osób oraz naraził na 

nieznaczny uszczer-

bek mienie publiczne 

albo prywatne. 

pować nieuczciwie 

wobec innych. 

Sporadycznie  

reaguje na przejawy 

zła, tylko czasami 

wykazuje należyty 

szacunek dla pracy 

lub własności 

osobistej i cudzej. 

nieuczciwie wobec 

innych. Zazwyczaj 

nie reaguje na 

przejawy zła, nie 

wykazuje należytego 

szacunku dla pracy 

lub własności 

osobistej i cudzej. 

obojętny wobec 

przejawów zła, 

często jest ich 

sprawcą. Nie szanuje 

mienia prywatnego  

i społecznego. 

9) Sumienność  

i poczucie 

odpowiedzial-

ności. 

Uczeń sumienny, 

zawsze dotrzymuje 

ustalonych terminów 

(podpisy pod 

informacjami dla 

rodziców, zwrot 

książek do biblio-

teki, przekazywanie 

usprawiedliwień 

itp.). Rzetelnie 

wywiązuje się  

z powierzonych mu 

oraz podejmowa-

nych dobrowolnie 

różnorodnych prac  

i zadań. 

Uczeń zwykle 

dotrzymuje ustalo-

nych terminów. 

Wykonuje powie-

rzone mu prace  

i zadania. Czasami 

podejmuje dobro-

wolne zobowiązania, 

które stara się wyko-

nywać terminowo  

i solidnie. 

Uczeń, któremu 

zdarza się nie 

dotrzymać ustalo-

nych terminów lub 

niezbyt dobrze 

wywiązuje się  

z powierzonych mu 

prac i zadań. Rzadko 

podejmuje dobro-

wolne działania, ale 

dobrze się z nich 

wywiązuje. 

Uczeń często nie 

dotrzymuje ustalo-

nych terminów lub 

niechętnie lub 

niezbyt starannie 

wykonuje powie-

rzone mu prace  

i zadania. Niechętnie 

podejmuje dobro-

wolne działania  

i czasem się z nich 

nie wywiązuje. 

Uczeń, który  bardzo 

rzadko dotrzymuje 

ustalonych 

terminów. Nie 

wykonuje powie-

rzonych mu prac  

i zadań, nie 

podejmuje dobro-

wolnych działań. 

Uczeń niesumienny, 

nieodpowiedzialny, 

nigdy nie dotrzymuje 

ustalonych 

terminów. Nie 

wywiązuje się  

z zadanych prac, 

przeszkadza 

w działaniach innym 

uczniom. 

10) Postawa 

wobec nałogów  

i uzależnień. 

Uczeń wolny od 

nałogów i zależ-

nień. Swoją postawą 

zachęca innych do 

naśladowania lub 

czynnie wspomaga 

starania innych  

o wyjście z nałogu 

czy uzależnienia. 

Uczeń, u którego nie 

stwierdzono żadnych 

nałogów czy 

uzależnień. 

Uczeń, u którego nie 

stwierdzono żadnych 

nałogów czy zależ-

nień, ale swoją 

postawą lub 

zachowaniem 

zachęca innych 

uczniów do podjęcia 

eksperymentów  

z w/w substancjami. 

Uczeń, któremu raz 

zdarzyło się, że palił 

papierosy, bądź był 

pod wpływem 

alkoholu lub innych 

substancji, lecz taka 

sytuacja nie powtó-

rzyła się. 

Uczeń, u którego 

stwierdzono 

kilkakrotnie  

(2-3 razy), że palił 

papierosy bądź 

zdarzyło się mu być 

pod wpływem 

alkoholu lub innych 

substancji psycho-

aktywnych. 

Uczeń, u którego 

stwierdzono, że 

często pali papierosy 

lub zdarzyło się, że 

był pod wpływem 

alkoholu, przyjmo-

wał narkotyki lub 

inne środki psycho-

aktywne w czasie 

zajęć w szkole lub 

poza nią. 

Demoralizuje innych 

uczniów. 

11) Przestrze-

ganie 

regulaminów  

i zasad 

bezpieczeństwa

. 

Uczeń, który zawsze 

sam przestrzega 

regulaminów i zasad 

bezpieczeństwa oraz 

prawidłowo reaguje 

na występujące 

zagrożenia. Swoją 

postawą zachęca 

innych do naślado-

wania. 

Uczeń, któremu 

zdarzyło się (1-2 

razy), że nie 

zastosował się do  

zasad regulaminu 

bądź spowodował 

zagrożenie 

bezpieczeństwa 

własnego lub innych 

osób lub zlewce-

ważył takie zagro-

żenie, ale zareagował 

na zwróconą mu 

uwagę. 

Uczeń, który 

czasami zapomina  

o przestrzeganiu 

regulaminów. Trzeba 

mu sporadycznie 

zwracać uwagę na 

to, że jego postępo-

wanie może 

spowodować (lub 

powoduje) zagro-

żenie bezpie-

czeństwa jego lub 

innych osób. Uczeń  

reaguje na zwracane 

mu uwagi. 

Uczeń, który zapo-

mina o przestrze-

ganiu regulaminów, 

któremu kilkakrotnie 

trzeba zwracać 

uwagę na to, że jego 

postępowanie może 

spowodować (lub 

powoduje) zagro-

żenie bezpie-

czeństwa jego lub 

innych osób. 

Niekiedy lekceważy 

takie zagrożenia, ale 

reaguje na zwracane 

mu uwagi. 

Uczeń rzadko 

przestrzega 

regulaminów. Jego 

zachowanie stwarza 

zagrożenie lub 

często lekceważący 

niebezpieczeństwo  

i nie  reaguje na 

zwracane mu uwagi. 

Uczeń nie 

przestrzega 

regulaminów. Jego 

zachowanie często 

stwarza zagrożenie. 

Często lekceważący 

niebezpieczeństwo 

i nie zmienia swojej 

postawy mimo 

zwracanych mu 

uwag. 

12)  

Realizacja 

przez ucznia 

projektu 

edukacyjnego 

(Dotyczy 

uczniów klas 

II). 

Uczeń wykazał się 

dużą samo dziel-

nością i innowa-

cyjnością we 

wszystkich etapach 

realizacji projektu 

edukacyjnego. 

Wspomagał człon-

ków zespołu  

w realizacji zadań  

w ramach projektu  

i wykazał się umie-

jętnością samooceny 

i wyciągania 

wniosków. 

Uczeń był aktywnym 

uczestnikiem 

zespołu realizu-

jącego projekt 

edukacyjny, a jego 

współpraca z pozo-

stałymi członkami 

zespołu była 

rzeczowa i nacecho-

wana życzliwością. 

Uczeń współpra-

cował w zespole 

realizującym projekt 

edukacyjny, 

wypełniał stawiane 

przed sobą i zaspo-

łem zadania. 

Uczeń współpraco-

wał w zespole 

realizującym projekt 

edukacyjny, 

wypełniał stawiane 

przed sobą i zaspo-

łem zadania, przy 

czym jego działania 

były podejmowane 

na prośbę lidera 

zespołu lub po 

interwencji opiekuna 

projektu. 

Uczeń, mimo 

złożenia deklaracji  

o przystąpieniu do 

zespołu realizują-

cego projekt, nie 

wywiązywał się  

w terminie ze swoich 

obowiązków, czego 

konsekwencją były 

opóźnienia w reali-

zacji projektu lub 

konieczność reali-

zacji zadań przez 

innych członków 

zespołu. 

Uczeń całkowicie 

nie wywiązał się  

z realizacji projektu 

edukacyjnego, nie 

zaliczył projektu. 

 

 

 

 



TRYB ODWOŁANIA OD ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA 

§ 107 

1. 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 do 

2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku wpłynięcia zażalenia od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania Dyrektor 

przeprowadza postępowanie wyjaśniające, które obejmuje: 

1) sprawdzenie terminu złożenia podania; 

2) odczytanie podania ucznia; 

3) wysłuchanie rodziców ucznia (można w obecności wychowawcy oddziału); 

4) wysłuchanie motywacji ucznia; 

5) sprawdzenie zasadności wystawienia oceny (czy jest zgodna z wewnątrzszkolnymi 

 zasadami oceniania). 

3. W przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania Dyrektor powołuje 

komisję w składzie: 

1) Dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog; 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

6) przedstawiciel Rady Rodziców.  

4.  Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. Ocena 

ustalona przez komisję nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

6. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

 


