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OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ E DUKACYJNYCH 

UCZNIÓW  KLAS I  –  III  

Szkoły Podstawowej im. Alojzego Nagla  

w Nowym Dworze Wejherowskim 



 

 

I .  Zasady  ogó ln e  
 

1. W klasach I-III Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim stosuje się 

ocenianie opisowe.  

Wymagania edukacyjne wynikają z podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach) oraz 

realizowanego programu nauczania. Ocenianie na tym etapie edukacji polega na 

gromadzeniu informacji o zachowaniu i osiągnięciach ucznia, jak również na 

sprawdzaniu postępów w nauce, adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka.  

 

2. System oceniania ma na celu dostarczyć informacji : 

 Uczniowi o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych. 

Ponadto stanowi źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i 

zachowaniu, jak również motywuje do dalszej pracy. 

 Nauczycielom na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych 

metod i form pracy z uczniami. 

 Rodzicom o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych 

sposobach niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści 

podstawy programowej. 

 

3. Funkcje oceny opisowej:  

 Diagnostyczna – wskazuje stopień opanowania treści podstawy programowej, 

bada osiągnięcia uczniów. 

 Informacyjna – dostarcza wiedzy na temat wkładu pracy, jaki był udziałem 

ucznia, co zdołał opanować.  

 Korekcyjna – wskazuje niedociągnięcia i braki, nad którymi uczeń musi 

jeszcze pracować. 

 Motywacyjna – mobilizuje ucznia do podjęcia starań o lepsze wyniki, 

natomiast nauczyciela do podjęcia większej aktywności i wprowadzenia zmian 

w metodach nauczania.  
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4. Informacje zawarte w ocenie opisowej :  

1. Osiągnięte efekty pracy w zakresie : 

 Rozwoju poznawczego – mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, umiejętności 

przyrodnicze, matematyczne, 

 Rozwoju artystycznego – zdolności manualne, plastyczne, słuch muzyczny, 

zdolności techniczne, 

 Rozwoju społeczno – emocjonalnego i fizycznego. 

2. Trudności w nauce i zachowaniu, problemy edukacyjne. 

3. Potrzeby rozwojowe ucznia, rozwijanie pasji i zainteresowań, pomoc psychologiczno- 

pedagogiczna. 

4. Sposoby i metody pracy stosowane przez nauczyciela, modyfikacje.  

 

5. Zasady bieżącego, śródrocznego i rocznego oceniania wewnątrzszkolnego : 

1. W klasach I –III za opanowanie wiadomości i umiejętności edukacyjnych ustala się 

następujące oceny bieżące z zastosowaniem symboli: 

 Symbol cyfrowy 6 – otrzymuje uczeń, który wzorowo opanował zakres wiedzy 

i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, wykraczającymi poza 

wymagania w podstawie programowej. 

 Symbol cyfrowy 5 – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy 

i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w podstawie programowej. 

 Symbol cyfrowy 4 – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości 

i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych w zakresie 

pozwalającym na dobre rozumienie i wykonywanie większości zadań, zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej. 

 Symbol cyfrowy 3 – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres  

wiedzy i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej. 

 Symbol cyfrowy 2 – otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum 

podstawowych umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej. 

 Symbol cyfrowy 1 – otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych 

wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej. 
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2. W dzienniku elektronicznym przyjmuje się pięciostopniową skalę wagi ocen 

(od 1 do 5). Przyjęto następującą wagę ocen cząstkowych dla ustalenia oceny 

śródrocznej lub rocznej na podstawie średniej ważonej: 

1) Zadanie domowe – 1; 

2) Aktywność – 2; oceny za aktywność i zadania domowe zapisywane są w dzienniku 

elektronicznym kolorem czarnym, 

3) Bieżące (np. czytanie, odpowiedź ustna) – 3; oceny bieżące są zapisywane kolorem 

niebieskim, 

4) Kartkówka – 4; oceny z kartkówek zapisywane są kolorem różowym, 

5) Sprawdzian – 5; oceny z pisemnych prac klasowych zapisywane są czerwonym 

kolorem, 

6) Poprawa sprawdzianu* - 4;   

7) Oceny zewnętrzne** - 2; 

 

* Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu lub innej pracy pisemnej (oprócz 

kartkówek) w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania. Poprawa jest 

dobrowolna i jednokrotna. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku 

elektronicznym obok poprawianej w jednym nawiasie kwadratowym (przykładowy 

zapis [1,3]). Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej uwzględniane są obie 

oceny. 

** Oceny zewnętrzne to oceny otrzymane przez ucznia w placówkach 

pozaszkolnych (szpital, sanatorium) należy wpisywać je do dziennika 

elektronicznego kolorem zielonym. 

Uczeń może w jednym semestrze dwa razy z przedmiotu bez konsekwencji zgłosić 

nieprzygotowanie do zajęć. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym 

skrót „np.”. 

Uczeń trzy razy w ciągu semestru bez konsekwencji może nie odrobić zadania, 

o fakcie tym powiadamia nauczyciela przedmiotu na początku zajęć. Nauczyciel 

odnotowuje w dzienniku elektronicznym skrót „bz”. Kolejny brak zadania jest 

równoznaczny z otrzymaniem oceny niedostatecznej.  

3. W tygodniu mogą odbyć się trzy prace klasowe lub testy, przy czym nie więcej niż jedna 

dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Prace 

te przechowywane są w teczkach uczniów do końca roku szkolnego. Prace przechowuje 

nauczyciel przedmiotu. 
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4. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki, zamiast ustnej formy odpowiedzi i może 

jej nie zapowiadać ( z 3 ostatnich lekcji).  

5. Bieżące ocenianie może mieć charakter oceny ustnej lub pisemnej. Nauczyciel zawsze 

podaje jawnie umotywowane oceny do wiadomości ucznia i jego rodziców.  

6. Przy ustaleniu oceny z zajęć zdrowotno – ruchowych oraz edukacji artystyczno – 

technicznej bierze się pod uwagę możliwości i predyspozycje ucznia oraz wysiłek 

wkładany w wywiązywanie  się z obowiązków, wynikających ze specyfikacji tych zajęć.  

 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

7. Oceny cząstkowe, śródroczne i roczne z religii, języka obcego, języka kaszubskiego 

i zajęć komputerowych wyrażone są za pomocą stopni w skali 1-6, zgodnie z kryteriami 

obowiązującymi w klasach IV –VIII:  

 W arkuszu ocen, dzienniku lekcyjnym (elektronicznym) umieszcza się 

śródroczną i roczną opisową ocenę osiągnięć ucznia. 

 Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych i zachowania ucznia za pomocą oceny opisowej. 

 Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej (opisowej) 

z zajęć edukacyjnych i zachowania (opisowej).  

 Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla 

danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień.  

 Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.  

 W wyjątkowych przypadkach uczeń klas I – III może powtarzać tę samą klasę. 

Może to nastąpić w przypadku uzasadnienia opinią wydaną przez poradnię 

psychologiczno – pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną.  
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 W terminie na jeden miesiąc przed semestralnym lub rocznym posiedzeniem 

rady pedagogicznej należy poinformować rodziców o niezadowalającej ocenie 

klasyfikacyjnej ucznia. 

 W przypadku braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej uczeń może być 

nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych. Brak podstaw do oceny wiąże się z 

nieobecnościami przekraczającymi połowę czasu przeznaczonego na zajęcia 

edukacyjne w szkolnym planie nauczania. Na prośbę rodziców uczeń 

nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być 

uzgodniony z rodzicami. Na prośbę rodziców rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej. 

 W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana’. 

 

6. Informowanie o ocenach:  

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o 

wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o 

sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Rodzice potwierdzają 

własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się ze stawianymi uczniom wymaganiami. 

Informowanie rodziców o efektach pracy uczniów ma miejsce podczas: 

 Zebrań klasowych, 

 Spotkań indywidualnych, 

 Dni otwartych, 

 Korespondencji, rozmów telefonicznych, 

 Dziennika elektronicznego 

 

7. Model absolwenta klas I – III szkoły podstawowej :  

 Absolwent I etapu kształcenia sprawnie posługuje się w życiu codziennym 

zdobytą wiedzą. 

 W kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady komunikacji i kultury bycia. 

 Chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy. 

 Jest ciekawy świata, obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi 

w najbliższym otoczeniu. 
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 Potrafi przyjmować uwagi i sugestie związane z popełnianymi błędami. 

 Podejmuje próby planowania własnych działań. 

 Akceptuje ograniczenia swoich możliwości ze względu na swój wiek i rozwój. 

 Potrafi wyrazić swoje zdanie i słucha opinii innych. 

 Posiada i rozwija różnorodne zainteresowania. 

 Nawiązuje kontakty z ludźmi, potrafi współpracować w grupie. 

 Próbuje przewidzieć skutki własnych działań, rozróżnia dobro i zło.  

 Przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny. 

 Stosuje w swoim życiu obowiązujące normy społeczne.  

 Chętnie pomaga innym, rozwija własną wrażliwość na potrzeby innych ludzi.  

 Akceptuje odmienność innych ludzi (religijną, światopoglądową, kulturową, 

rasową).  
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I I .  W arunk i  t ryb  p rzep rowadz an ia  egzam inu  

k la sy f ikacy jn ego  
 

 

 
 

Załącznik 

 

 
 

 

1. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny na wniosek zgłoszony do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia zebrania rady 

pedagogicznej. 

2. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej i na prośbę 

jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. Wniosek pisemny o egzamin wraz z uzasadnieniem musi wpłynąć do sekretariatu 

szkoły najpóźniej w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej i winien być 

zaopiniowany przez wychowawcę klasy. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, 

muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej , wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, zajęć artystycznych i zajęć technicznych ,gdzie egzamin ma przede wszystkim 

formę zajęć praktycznych. 
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OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ E DUKACYJNYCH 

UCZNIÓW  KLAS IV  –  VIII  

Szkoły Podstawowej im. Alojzego Nagla  

w Nowym Dworze Wejherowskim 
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I .  Zasady  ogó ln e  
 

1a. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 rozpoznawanie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów w stosunku do wymagań 

edukacyjnych, wynikających z programu nauczania, 

 poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 

 motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

 dostarczenie rodzicom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach 

ucznia. 

1b. Osiągnięcia szkolne uczniów weryfikuje się dwa razy w ciągu roku szkolnego: 

 styczeń – klasyfikacja śródroczna 

 czerwiec – klasyfikacja roczna 

2. Klasyfikacja roczna w klasach IV – VIII odbywa się na tydzień przed zakończeniem zajęć. 

3. W klasach IV – VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Ocena ta nie musi być 

średnią ocen bieżących. Wystawiając ocenę nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim oceny z 

prac klasowych ucznia. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z 

dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej 

ani na ukończenie szkoły. 

5. W przypadku braku możliwości wystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 

edukacyjne, wystawia ją zespół nauczycieli w składzie: wychowawca klasy, dwóch nauczycieli tego 

samego lub pokrewnego przedmiotu. 

6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o 

zasadach oceniania. 

7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. 

Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania 

fizycznego, informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły 

na podstawie opinii wydanej przez lekarza. 
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9. Nauczyciel zobowiązany jest do oceniania wiedzy i umiejętności ucznia uwzględniając wymagania 

programowe według zasad ustalonych przez nauczycieli przedmiotu. Kryteria wymagań na 

poszczególne oceny ustala nauczyciel przedmiotu (przedmiotowy system oceniania – PSO). 

10.1 Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne 

począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, ustala się wg następującej skali: 

a) stopień celujący – 6 

b) stopień bardzo dobry – 5 

c) stopień dobry – 4 

d) stopień dostateczny – 3 

e) stopień dopuszczający – 2 

f) stopień niedostateczny – 1 

 

 

10.2 Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 

w p. 10.1 a – e. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa 

w p. 10.1 f. 

11. Oceny dzielą się na: 

a) cząstkowe, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części programu 

nauczania, 

b) klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za dany 

okres. 

12. Uczeń oceniany jest za: 

a) prace pisemne, 

b) wypowiedzi ustne, 

c) dodatkowe formy aktywności (tzw. działania praktyczne). 

13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki 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. 

14. Kontroli i ocenie podlegają następujące elementy pracy uczniów: 

a) prace pisemne – tj. sprawdziany, kartkówki z trzech ostatnich tematów, 

b) prace klasowe obejmujące zamknięty dział wiedzy, testy, 

c) odpowiedzi ustne, 

Procentowe przeliczenie punktów na oceny: 

0% – 30% niedostateczny 

31% – 49% dopuszczający 

50% – 70% dostateczny 

71% – 89% dobry 

90% – 97% bardzo dobry 

98 – 100% celujący 
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d) prace domowe, 

e) praca na lekcji. 

15. Nauczyciel może ocenić również: 

a) prace dodatkowe, 

b) prowadzenie zeszytu, 

c)systematyczność. 

16. Uczeń zobowiązany jest przynosić na lekcje podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy. 

17. W tygodniu mogą odbyć się trzy prace klasowe lub testy, przy czym nie więcej niż jedna dziennie, 

zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Prace te przechowywane są 

w teczkach uczniów do końca roku szkolnego. Prace przechowuje nauczyciel przedmiotu. 

18. Zaległą pracę klasową oraz zaległe prace manualne uczeń pisze lub oddaje w terminie ustalonym 

przez nauczyciela. 

19. Jeżeli uczeń nie wykona zaległego zadania w wyznaczonym terminie nauczyciel zamienia zapis 

„x” w dzienniku elektronicznym na ocenę niedostateczną (znak „x” oznacza nieobecność ucznia 

podczas pracy klasowej lub brak pracy manualnej). 

20. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki, zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie 

zapowiadać (z 3 ostatnich lekcji). 

21. Termin zwrotu ocenionych prac pisemnych nie może być dłuższy niż 14 dni. 

22. Promowane ocenami lub symbolami będą inne, dodatkowe formy aktywności twórczej uczniów 

(np. zadania domowe, prowadzenie zeszytu, itp.). Ocenami są również ustne pochwały nauczyciela. 

Do ocen cząstkowych można dodawać znaki + lub – . 

23. Ocenę, zwłaszcza negatywną (niedostateczną) z pracy klasowej, uczeń ma prawo poprawić 

w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

24. Nauczyciel informuje uczniów o wystawionych ocenach śródrocznych i rocznych nie później niż 

tydzień przed wyznaczonym terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

25. Ustalając ocenę śródroczną i roczną nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków. 

26. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej specjalistycznej, 

nauczyciel obniża wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się, lub deficyty rozwojowe. 

27. Miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę klasy o przewidywanej ocenie niedostatecznej 

z przedmiotu. Wychowawca o tym fakcie informuje rodziców. Sposób przekazania powyższej 

informacji może być następujący: 
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— za pośrednictwem ucznia, który przynosi podpisaną przez rodzica informację w ciągu trzech 

dni od jej otrzymania, 

— w rozmowie osobistej, co rodzic potwierdza podpisem, 

— za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

28. W przypadku szczególnym, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna 

może raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

29. Decyzję o braku promocji należy poprzedzić udokumentowanymi działaniami, które zmierzałyby 

do zapobieżenia takiej decyzji (np. zindywidualizowane wymagania, zajęcia wyrównawcze lub inna 

pomoc). 

30. Uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę z zachowania, otrzymują promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

31. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 

do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

32. W przypadku, gdy wystawiona ocena roczna nie zadowala ucznia, może on ubiegać się o ocenę 

wyższą niż przewidywana tylko w wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

(Załącznik: „Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych”). 

33. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli: 

a) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego 

pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne. 

b) przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty 

34. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego (Załącznik: „Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu 

poprawkowego”). 

35. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak 

jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 
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edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. (Załącznik: Warunki i tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego”). 

36. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.  
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I I I .  W arunk i  i  t ryb  uzyskan ia  wyższe j  n i ż  

przewidywan a  roczne j  oce ny  k la sy f ikac y jne j  z  

obowiązko wy ch  i  doda tko wych  za jęć  e dukacy jnych  
 

 
 

 

Załącznik 

 
 

 

 

1. Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być ustalona 

na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności przeprowadzanego na 

wniosek ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) złożony w sekretariacie do dyrektora szkoły 

w terminie nie później niż trzy dni po uzyskaniu widomości o przewidywanej ocenie. Wniosek 

winien zawierać uzasadnienie. 

2. Wnioski nie spełniające warunków określonych w pkt. 1 nie będą rozpatrywane. 

3. Uczeń może się ubiegać o podwyższenie oceny przewidywanej o jeden stopień. 

4. Dyrektor po rozpatrzeniu wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian wiadomości 

i umiejętności, wyznaczając termin przeprowadzenia go nie później niż trzy dni przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej i informuje o swojej decyzji wnioskodawcę. 

5. Brak zgody dyrektora wymaga uzasadnienia w formie pisemnej. 

6. Roczny sprawdzian zawiera wymagania edukacyjne na ocenę, o którą uczeń się ubiega. 

7. Roczny sprawdzian z plastyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego 

przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Z 

przebiegu sprawdzianu nauczyciele sporządzają protokół zawierających: imiona i nazwiska 

nauczycieli przeprowadzających sprawdzian, datę, sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia oraz 

ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. Protokół jest jawny dla ucznia i jego rodziców. 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku sprawdzianu nie może 

być niższa od przewidywanej. 
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I V .  W arunk i  t ryb  p rzep rowadzan ia  egzam inu  

poprawko weg o  
 

 

 
 

Załącznik 

 

 
 

 

1. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno 

– wychowawczych (czerwiec). 

2. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) skład komisji, 

b) termin egzaminu, 

c) pytania egzaminacyjne, 

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

3. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

4. Podczas egzaminu poprawkowego należy dokładnie omówić wymagania egzaminacyjne 

na poszczególne oceny i odnotować tę informację w protokole. 
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V .  W arunk i  t ryb  p rzep rowadzan ia  egzam inu  

k la sy f ikacy jn ego  
 

 

 
 

Załącznik 

 

 
 

 

5. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny na wniosek zgłoszony do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia zebrania rady 

pedagogicznej. 

6. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej i na prośbę 

jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. Wniosek pisemny o egzamin wraz z uzasadnieniem musi wpłynąć do sekretariatu 

szkoły najpóźniej w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej i winien być 

zaopiniowany przez wychowawcę klasy. 

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, 

muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej , wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, zajęć artystycznych i zajęć technicznych ,gdzie egzamin ma przede wszystkim 

formę zajęć praktycznych. 
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REGULAMIN  OCENIANIA  ZACHOWANIA 

UCZNIÓW KLAS  I  –  VIII 

Szkoły Podstawowej im. Alojzego Nagla 

w Nowym Dworze Wejherowskim 
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I .  Zasady  ogó ln e  
 

1. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

— funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

— respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

2. Ocena z zachowania obejmuje: 

— wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, 

— postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

— dbałość o honor i tradycje szkoły, 

— dbałość o piękno mowy ojczystej, 

— dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, 

— godne, kulturalne zachowanie się w szkole, 

— okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni, 

po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W takiej sytuacji dyrektor szkoły 

niezwłocznie powołuje komisję i stosuje procedurę zgodnie z załącznikiem do WSO: 

„Rozpatrywanie zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania”. 

4. Roczna ocena z zachowania odzwierciedla kształtowanie się postawy ucznia w ciągu całego 

roku szkolnego. 

5. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na: 

— oceny z zajęć edukacyjnych, 

— promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

6. Oceny z zachowania w klasach I-III ustala się w następujących kategoriach: 

 Obowiązki szkolne 

 Usprawiedliwienia  

 Aktywność społeczna 

 Kultura osobista 

 Konkursy  

7. Ocenianie zachowania w edukacji wczesnoszkolnej wyraża się za pomocą symboli: 

 Symbol cyfrowy 5 – Jest wzorem dla innych. 

 Symbol cyfrowy 4 – Reprezentuje właściwą postawę. 
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 Symbol cyfrowy 3 – Reprezentuje właściwą postawę, ale czasami zdarzają mu 

się niedociągnięcia. 

 Symbol cyfrowy 2 – Postawa budząca zastrzeżenia. 

 Symbol cyfrowy 1 – Reprezentuje niewłaściwą postawę.  

8. Na świadectwie promocyjnym klasa I – III uczniowie otrzymują ocenę opisową z zachowania 

na podstawie obserwacji prowadzonych w dzienniku lekcyjnym.  

9. Nieobecności na zajęciach rodzice usprawiedliwiają korespondencyjnie lub elektronicznie.  

10. W klasach 4-8 ocenę śródroczną i końcową ustala się wg skali: 

— wzorowe, 

— bardzo dobre, 

— dobre, 

— poprawne, 

— nieodpowiednie, 

— naganne. 

11. Za ocenę obniżoną uważa się ocenę nieodpowiednią i naganną. 

12. W klasach IV – VI śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca 

klasy zgodnie z punktowym systemem oceniania zachowania. 

13. Punktowy system oceniania zachowania ma na celu ujednolicenie ocen zachowania oraz 

zwiększenie ich obiektywizmu. 

14. Ustalono liczby punktów za działania pozytywne i negatywne oraz sumy punktów na 

poszczególne oceny. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 125 punktów, które 

odpowiadają ocenie dobrej. Liczbę punktów może powiększać lub pomniejszać przez 

konkretne zachowania. Punkty przydzielają nauczyciele oraz umieszczają je systematycznie w 

dzienniku elektronicznym. Dzięki temu uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco monitorować 

postępy w zakresie zachowania. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o 

uzyskaną na koniec semestru sumę punktów. 

15. . W przypadku klasyfikacyjnej oceny zachowania, w razie braku możliwości wystawienia 

oceny przez wychowawcę klasy, zastępuje go pedagog szkolny. 

16. Na miesiąc przed określoną przez Dyrektora datą wystawienia rocznych ocen 

klasyfikacyjnych, wychowawcy klas wystawiają przewidywane naganne oceny zachowania 

odnotowując to w dzienniku zajęć w osobnej kolumnie „ocena przewidywana”. Informację tę 

w formie pisemnej w terminie trzech dni od daty wystawienia otrzymuje uczeń i jego rodzice, 

co potwierdzają podpisem. Sposób przekazania powyższej informacji może być następujący: 
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— za pośrednictwem ucznia, który przynosi podpisana przez rodzica informację w ciągu 

trzech dni od jej otrzymania, 

— w rozmowie osobistej, co rodzic potwierdza podpisem, 

— za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

17. Na 14 dni przed określoną przez Dyrektora datą wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych, 

wychowawcy klas wystawiają wszystkie oceny zachowania zgodnie z regulaminem 

i procedurą, odnotowując to w dzienniku zajęć w osobnej kolumnie „ocena przewidywana”. 

Informację tę w formie pisemnej otrzymuje uczeń i jego rodzice w terminie trzech dni od daty 

wystawienia. Sposób przekazania powyższej informacji wymaga potwierdzenia podpisem 

przez rodziców ucznia i został określony w pkt. 11. 

18. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez wychowawców zeszytów pochwał i uwag. 
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I I .  Kry te r i a  posz czegó lnych  o cen  
 

 

OCENĘ NAGANNĄ OTRZYMA UCZEŃ, KTÓRY: 
 

1. Prowokuje zachowania niebezpieczne dla życia i zdrowia własnego i innych, świadomie 

i ze złą wolą łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym: 

 narusza godność innych i jest agresywny tzn. stosuje przemoc psychiczną i fizyczną 

w stosunku do innych uczniów (nagminnie dokucza, gnębi, znęca się, wyśmiewa) 

 odnosi się z lekceważeniem do uczniów i pracowników szkoły, jest wulgarny 

 nagminnie spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, powyżej 

15 godzin lekcyjnych 

 używa wulgaryzmów 

2. Wchodzi w konflikt z prawem, np.: 

 dokonuje kradzieży, wymuszeń, zastraszeń, pobić, 

 ulega nałogom, 

 niszczy cudzą własność lub mienie szkoły lub 

3. Dokonuje innych wykroczeń nie wymienionych w regulaminie stanowiących naruszenie 

ogólnie przyjętych norm moralnych. 

 

 

OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ OTRZYMA UCZEŃ, KTÓRY: 
 

1. Swoją postawą wywiera negatywny wpływ na rówieśników; stwarza sytuacje konfliktowe 

łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym np.: 

 nie reaguje na upomnienia, nie poprawia swojego zachowania, 

 utrudnia prowadzenie lekcji, 

 nagminnie nie respektuje zarządzeń dotyczących stroju i wyglądu, 

 wykazuje brak kultury osobistej w kontaktach z innymi osobami, 

 nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań, 

 używa wulgaryzmów. 

2. Opuścił w semestrze nie więcej niż 15 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, 

3. Często spóźnia się bez usprawiedliwienia. 

 

 

OCENĘ POPRAWNĄ OTRZYMA UCZEŃ, KTÓRY: 
 

1. Spóźnia się sporadycznie i opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 10 godzin. 

2. Przeważnie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków. 

3. Przeważnie nie przeszkadza w zajęciach szkolnych. 
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4. Stara się przestrzegać zasad współżycia społecznego, potrafi dostrzec błędy w swoim 

zachowaniu i je naprawić. 

5. Szanuje mienie osobiste, szkolne i społeczne. 

6. Nie ulega nałogom. 

7. Nie używa wulgaryzmów. 

 

 

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMA UCZEŃ, KTÓRY: 
 

1. Kulturalnie odnosi się do rówieśników i pracowników szkoły. 

2. Uczy się i systematycznie osiąga wyniki na miarę swoich możliwości. 

3. Dobrze wypełnia obowiązki szkolne i wywiązuje się z podjętych zadań. 

4. Szanuje godność osobistą, poglądy i przekonania innych osób. 

5. Dba o higienę osobistą oraz czystość i estetykę szkoły. 

6. Angażuje się w prace na rzecz klasy. 

7. Bardzo rzadko się spóźnia. 

 

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMA UCZEŃ, KTÓRY: 
 

1. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. 

2. Cieszy się szacunkiem i zaufaniem rówieśników. 

3. Pilnie i sumiennie wypełnia obowiązki szkolne. 

4. Inicjuje i organizuje imprezy klasowe. 

5. Dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom oraz w miarę swoich sił i możliwości pomaga tym, 

którzy potrzebują pomocy. 

6. Na bieżąco usprawiedliwia swoje nieobecności. 

7. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne. 

 
 

OCENĘ WZOROWĄ OTRZYMA UCZEŃ, KTÓRY: 
 

1. Wyróżnia się bardzo wysoką kulturą osobistą. 

2. Reaguje na krytykę i przejawy zła, broni słabych. 

3. Jest życzliwy i uczynny, pomaga innym. 

4. Nie spóźnia się i nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia. 

5. Nie ma uwag negatywnych oraz dodatkowo spełnia jeden z poniższych warunków: 

 jest inicjatorem lub współorganizatorem prac społecznych na rzecz szkoły lub środowiska, 

 dba o dobre imię szkoły (reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach i uroczystościach). 
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I I I .  Punktowy system oceniania zachowania w klasach 

IV-VIII  

1. Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali:  

 

TABELA NR 1 

 

Zachowanie  Punkty  

wzorowe  200 i więcej  

bardzo dobre  151-199  

dobre  100-150  

poprawne  51-99  

nieodpowiednie  21-50  

naganne  20 i mniej  
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TABELA NR 2  

Waga pozytywnych zachowań 

L.p.  Pożądane reakcje ucznia  Punkty  Kto wstawia  

P1.  Udział w szkolnym konkursie  przedmiotowym/ zawodach 

sportowych (w zależności od uzyskanych wyników).  
1 – 5  opiekun 

konkursu  

P2.  Udział w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych  na 

szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub 

ogólnopolskim ( w zależności od uzyskanych wyników).  

5-10  opiekun 

konkursu  

P3.  Laureat w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych 

(szkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich….).  
15  opiekun 

konkursu  

P4.  Efektywne pełnienie funkcji w szkole, np. przewodniczący SU.  0 - 10 (raz w 

semestrze)  

opiekun SU  

P5.  Efektywne pełnienie funkcji w klasie, np. przewodniczący 

klasowy, skarbnik itp.  
0 - 5 (raz w 

semestrze)  

wychowawca  

P6.  Praca na rzecz szkoły, np.  pomoc w bibliotece, wykonanie 

pomocy naukowych, drobne prace porządkowe itp.  
1 - 5(za każdą 

pracę )  

każdy 

nauczyciel  

P7.  Udział w uroczystościach szkolnych, np. rola w 

przedstawieniu.  
1 - 10  opiekun  

P8.  Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej.  1 - 5 (za każdą 

imprezę)  

organizator  

P9.  Praca na rzecz klasy, np. przygotowanie gazetki, imprez 

klasowych itp.  
1 - 5 (za każdą 

pracę)  

wychowawca  

P10.  Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie 

szkoły.  
5 – 10 (za każdą 

akcję)  

opiekun  

P11.  Pomoc koleżeńska w nauce. 5 - 10   każdy 

nauczyciel 

P12.  Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery w stosunku do 

dorosłych i rówieśników, brak wulgarnego słownictwa, 

zachowanie odpowiednie do sytuacji, nie uleganie nałogom, 

okazywanie szacunku pracownikom szkoły i innym uczniom.  

1 – 10   
(raz w semestrze)  

wychowawca  

P13.  Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie 

na przejawy zagrożenia.  
1 - 5 (raz w 

semestrze)  

każdy 

nauczyciel  

P14.  Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz.  5 - 10 (za każdą 

uroczystość)  

opiekun  

P15.  Premia za całkowity brak punktacji ujemnej  15 (raz w 

semestrze)  

wychowawca  

P16. Premia za szanowanie podręczników szkolnych. 10 – 15  wychowawca 

P17. Premia za 100% frekwencję. 10 wychowawca 
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TABELA NR 3  

Waga negatywnych zachowań  

Lp.  Niepożądane reakcje ucznia  Punkty  Kto wstawia  

N1.  Spóźnienia na lekcje z własnej winy.  

  
2 (za każdym 

razem ) 

wychowawca  

N2.  Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji z danego 

miesiąca.  
2 (za każdy dzień)  wychowawca  

N3.   Uciążliwe przeszkadzanie na lekcji. 5 każdy nauczyciel  

N4.  Niewykonanie poleceń nauczyciela.  

  
10  każdy nauczyciel  

N5.  Celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności innej 

osoby (np. podręczniki).   
5 - 20  każdy nauczyciel  

N6.  Wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie 

przerwy lub lekcji/ucieczka z lekcji.  
10 (za każde 

zdarzenie  

wychowawca  

N7.  Nie wywiązywanie się z powierzonych zadań (innych, niż 

praca domowa).  
5  każdy nauczyciel  

N8.  Aroganckie zachowanie wobec kolegów, okłamywanie, 

wulgaryzmy, „chowanie plecaków”.   

  

5 - 10 każdy nauczyciel  

N9.  Aroganckie zachowanie wobec starszych, okłamywanie.   

  
10  każdy nauczyciel  

N10.  Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne 

(dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, ośmieszanie, 

wulgarne słownictwo, wulgarne gesty).  

15 ( za każde 

przewinienie)  

każdy nauczyciel  

N11.  Udział w bójce.  

  
15 każdy nauczyciel  

N12.  Pobicie.  

  
20 wychowawca  

N13.  Znęcanie się (współudział) nad kolegami, zorganizowana 

przemoc, zastraszanie.  
20  wychowawca  

N14.  Kradzież.  

  
15  wychowawca  

N15.  Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych.  10 (za całą 

wycieczkę)  

opiekun  

N16.  Zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu.  

Szczególne przypadki. 

  

5 - 15  

do 50 

każdy nauczyciel  

N17.  Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego zdarzenia).  

  
2  każdy nauczyciel  
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N18.  Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy,  

np. przebywanie w miejscach niedozwolonych, bieganie, 

otwieranie windy itp.  

5  każdy nauczyciel  

N19 Nieprzygotowanie do lekcji (brak podręcznika, ćwiczeń, 

potrzebnych materiałów) 
2 Każdy nauczyciel 

N20.  Stosowanie używek (alkohol, narkotyki, papierosy/e-

papierosy, napoje energetyczne itp.) również poza 

szkołą, potwierdzone obserwacją pracownika szkoły.  

20  wychowawca  

N21.  Wyłudzanie pieniędzy.  

  
15  wychowawca  

N22.  Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie 

usprawiedliwienia.  
15  wychowawca  

N23.  Posiadanie na terenie szkoły telefonów komórkowych i 

innych nośników elektronicznych.   
10 (za każde 

zdarzenie  

każdy nauczyciel  

N24.  Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem 

innych osób bez ich zgody.  
10 - 15 każdy nauczyciel  

N25.  Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody 

obecnych na nich osób.  
15  wychowawca  

N26.  Niestosowny strój (demoralizujący), brak stroju 

galowego.  

  

5  wychowawca  

N27.  Zachowania naganne poza szkołą.   10 (za każde 

zdarzenie)  

każdy nauczyciel  

N28.  Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach 

szkolnych, zawodach sportowych.  
5 - 10  każdy nauczyciel  

N29.  Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, innych 

niebezpiecznych przedmiotów i substancji.  
5 - 10  wychowawca  

N30.  Interwencja policji.  

  
25  wychowawca  

N31.  Upomnienie Dyrektora Szkoły.  

  
20  wychowawca  

N32.  Nagana Dyrektora Szkoły.  

  
50  wychowawca  

N33.  Uczeń jest zobowiązany do obłożenia podręczników 

szkolnych w pierwszym tygodniu ich użytkowania. 
5 wychowawca 

  

Uczeń, który otrzymał:  

- upomnienie Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra.  

- naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna.  
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W arunk i  i  t ryb  uzyskan ia  wyższe j  n i ż  p rzewidywana  

roczne j  ocen y  k la sy f ikacy jne j  zachowa n ia  
 

 
 

 

Załącznik 

 
 

 

 

1. Na miesiąc przed określoną przez Dyrektora datą wystawienia rocznych ocen 

klasyfikacyjnych, wychowawcy klas wystawiają przewidywane naganne oceny zachowania 

odnotowując to w dzienniku zajęć w osobnej kolumnie „ocena przewidywana”. Informację tę 

w formie pisemnej w terminie trzech dni od daty wystawienia otrzymuje uczeń i jego rodzice, 

co potwierdzają podpisem. Sposób przekazania powyższej informacji może być następujący: 

 za pośrednictwem ucznia, który przynosi podpisana przez rodzica informację w ciągu 

trzech dni od jej otrzymania, 

 w rozmowie osobistej, co rodzic potwierdza podpisem, 

 za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

2. Na 14 dni przed określoną przez Dyrektora datą wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych, 

wychowawcy klas wystawiają wszystkie oceny zachowania zgodnie regulaminem 

i procedurą, odnotowując to w dzienniku zajęć w osobnej kolumnie „ocena przewidywana”. 

Informację tę w formie pisemnej otrzymuje uczeń i jego rodzice w terminie trzech dni od daty 

wystawienia. Sposób przekazania powyższej informacji wymaga potwierdzenia podpisem 

przez rodziców ucznia i został określony w pkt. 1. 

3. W terminie do trzech dni od daty uzyskania wiadomości o rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania uczeń i jego rodzice mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o 

podwyższenie o jeden stopień oceny zachowania. 

4. Wniosek winien zawierać uzasadnienie oraz ewentualne okoliczności mogące mieć wpływ 

na zmianę oceny. 

5. Dyrektor szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który ponownie 

w zespole nauczycieli uczących w danym oddziale, z udziałem pedagoga szkolnego analizuje 

zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku. 

6. Zespół nauczycieli wraz z pedagogiem szkolnym analizuje również zgodność wystawienia 

przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem. 

7. Zespół nauczycieli i pedagog szkolny w wyniku swojej pracy formułują opinie i zapoznają 

z nią wychowawcę klasy i dyrektora. 
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8. Wychowawca klasy podejmuje decyzje wystawiając ostateczną ocenę klasyfikacyjna zachowania. 

R ozpa t rywan ie  za s t r zeżen ia  do  ro czne j  ocen y  

k la sy f ikacy jn e j  zachowan i a  

 

Załącznik 

 

TRYB ODWOŁANIA 

 

1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni, 

po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W takiej sytuacji dyrektor szkoły 

niezwłocznie powołuje komisję. 

2. Odwołanie rozpatruje komisja i ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

3. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący (może być inny nauczyciel zajmujący 

stanowisko kierownicze), 

b) wychowawca klasy (może odmówić udziału w posiedzeniu komisji), 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel uczący w danej klasie, 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony, 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony, 

f) przedstawiciel S. U, 

g) przedstawiciel R. R. 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 
 


