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Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów klas IV – VIII 
 

§ 1 
 

Założenia ogólne oceniania wewnątrzszkolnego: 
 

1. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:  

1) bieżąca informacja dla ucznia o jego postępach i osiągnięciach edukacyjnych,  

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,  

3) dostarczenie informacji dla: wychowawcy, rodziców, nauczyciela przedmiotu, 

nadzoru pedagogicznego,  

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 

5) monitorowanie metod i form organizacji pracy zajęć dydaktycznych.  

2. Jawność ocen  

1) nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz 

rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów i kryteriach ocen, 

2) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela 

przedmiotu o kryteriach oceniania, 

3) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

rodziców o zasadach oceniania zachowania, 

4) oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców,  

5) rodzice mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu, 

6) wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne 

u wychowawcy klasy i nauczycieli przedmiotów, 

7) na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją 

uzasadnić, 

8) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują 

do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.  

3. Ocenianie  

1) przedmiotem oceny jest:  

a) zakres opanowanych wiadomości, 

b) rozumienie materiału naukowego, 
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c) umiejętność w stosowaniu wiedzy, 

d) kultura przekazywania wiadomości; 

2) oceny dzielą się na:  

a) oceny bieżące (cząstkowe), 

b) klasyfikacyjne śródroczne, 

c) klasyfikacyjne roczne; 

3) oceny cząstkowe określają poziom i umiejętności ucznia z wycinkowej części 

programu nauczania, 

4) przy ocenianiu z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

5) zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy. 

 
§ 2 

 
1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej poziom opanowania przez ucznia 

kompetencji określonych w standardach wymagań edukacyjnych ocenia się 

w stopniach szkolnych.  

2. Ocenianie bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne przeprowadza 

się w stopniach według następującej skali:  

 

Cyfrowo Słownie Skrót 

6 celujący cel 

5 bardzo dobry bdb 

4 dobry db 

3 dostateczny dst 

2 dopuszczający dp 

1 niedostateczny ndst 

 
3. Oceny cząstkowe wyraża się cyframi.  

4. W dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów ocen 

z zastrzeżeniem ocen klasyfikacyjnych rocznych, które należy wpisywać pełnymi 

nazwami. 

5. Przy ocenach bieżących (cząstkowych) dopuszcza się stosowanie znaków + , -.  

 



Ocenianie Wewnątrzszkolne Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą. Klasy IV – VIII 

4 

 

§ 3 
 

Zasady opracowania wymagań edukacyjnych i kryteria oceniania. 
 

1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na 

poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw 

uczniów. Określają co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu 

procesu nauczania.  

2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw 

programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia. 

3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne: 

1) wymagania konieczne na stopień dopuszczający obejmują elementy treści 

nauczania: 

a) niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, 

b) potrzebne w życiu. Wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości 

i umiejętności określonych w podstawach programowych; 

2) wymagania podstawowe na stopień dostateczny obejmują elementy treści 

nauczania: 

a) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, 

b) łatwe dla ucznia z trudnościami, 

c) o niewielkim stopniu złożoności – przystępne, 

d) często powtarzające się w programie nauczania, 

e) dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

f) określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań 

zawartych w podstawach programowych, 

g) głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym stopniu wiadomości. 

3) wymagania rozszerzające na stopień dobry obejmują elementy treści nauczania: 

a) istotne w strukturze przedmiotu, 

b) bardziej złożone, mniej przystępne niż treści wymagań podstawowych, 

c) przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu 

i innych przedmiotów szkolnych, 

d) użyteczne w działalności szkolnej i pozaszkolnej, 
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e) w zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach 

programowych, 

f) wymagające stosowania umiejętności i wiadomości w sytuacjach typowych 

według wzorów (przykładów) znanych z lekcji, podręcznika. 

4) wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry obejmują treści: 

a) złożone, trudne, ważne do opanowania, 

b) wymagające korzystania z różnych źródeł, 

c) umożliwiające rozwiązywanie problemów, 

d) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,  

e)  dające  opanowanie programu co najmniej w 86% nauczanych treści 

5) wymagania wykraczające na stopień celujący obejmują treści: 

a) objęte programem nauczania w pełnym zakresie 

b) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, wynikające z samodzielnych 

zainteresowań, 

c) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych. 

 

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne określają wymagania na 

poszczególne oceny w oparciu o realizowany przez siebie program nauczania. 

 

Uczniowie i ich rodzice otrzymują informację o wymaganiach oraz o sposobie 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych na początku każdego roku szkolnego. 

 
4. Sposób przeliczania liczby punktów na ocenę szkolną (testy, prace klasowe,...): 

33% - 49% punktów  – dopuszczający; 

50% - 69% punktów  – dostateczny; 

70% - 89% punktów  – dobry; 

90% - 99% punktów  – bardzo dobry; 

100% punktów   – celujący. 

 

W zależności od przedmiotu, zakresu sprawdzanej wiedzy i możliwości uczniów 

powyższa skala może ulec modyfikacji. 

 

§ 4 
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Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów w nauce uczniów. 
 

1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:  

1) obiektywizm, 

2) indywidualizm, 

3) konsekwencja, 

4) jawność, 

5) systematyczność. 

2. Każdy dział kończy się pomiarem sumatywnym (test, praca klasowa).  

3. Prace klasowe zapowiadane są co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.  

4. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 

1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego 

działu (lub dużą część działu), 

2) testy, 

3) kartkówki z trzech ostatnich tematów, 

4) prace domowe, 

5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji, 

6) sprawdziany, 

7) wypowiedzi ustne, 

8) wytwory działalności uczniów (w tym z wykorzystaniem TIK), 

9) prace w zespole,  

10) prace plastyczne i techniczne, 

11) testy sprawnościowe, 

12) działalność muzyczna. 

5. W pracy pisemnej ocenie podlega:  

1) zrozumienie tematu, 

2) znajomość opisywanych zagadnień, 

3) sposób prezentacji, 

4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna. 

6. Ilość prac pisemnych przewidzianych w półroczu jest zależna od specyfiki 

przedmiotu, ustala ją i podaje każdy nauczyciel.  

7. Wypowiedź ustna to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź 

na pytanie nauczyciela. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:  

1) znajomość zagadnienia, 
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2) samodzielność wypowiedzi, 

3) kultura języka, 

4) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.  

8. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. 

Ocenie podlegają umiejętności:  

1) planowanie i organizacja pracy grupowej, 

2) efektywne współdziałanie, 

3) wywiązywanie się z powierzonych ról, 

4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy, 

5) umiejętność korzystania z materiałów i pomocy, 

6) sposób prezentacji wykonanego zadania. 

9. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może 

jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności z jednej, dwóch 

lub trzech lekcji, w zależności od specyfiki przedmiotu. 

10. Termin poinformowania o ocenie z kartkówek nie może być dłuższy niż jeden 

tydzień, prac klasowych i testów – dwa tygodnie.  

11. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, 

jakim będzie musiał sprostać.  

12. Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą 

(dwa razy w półroczu) i podczas konsultacji z nauczycielami przedmiotu w miejscu 

i czasie ustalonym przez nich. 

13. Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących 

zajęcia edukacyjne w oddziale do którego uczęszcza uczeń do końca danego roku 

szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia i są udostępniane do wglądu na prośbę rodzica 

w trakcie spotkań z rodzicami.  
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§ 5 
 

Zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej 
 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego nie później niż 

do 31 stycznia, klasyfikację roczną przeprowadza się w czerwcu każdego roku 

szkolnego. 

3. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej rocznej należy uwzględnić osiągnięcia 

i umiejętności ucznia z poprzedniego półrocza. 

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne. 

5. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania wystawione zgodnie z OW, nie mogą być 

uchylone lub zmienione (decyzja administracyjna). Ustalona przez nauczyciela ocena 

śródroczna lub roczna może być podwyższona tylko wtedy, gdy została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

6. Na tydzień przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są 

zobowiązani poinformować uczniów o przewidywanych dla niech pozytywnych 

ocenach śródrocznych (rocznych). Oceny można odnotować w dzienniczkach ucznia 

lub w innej formie pisemnej.  

7. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej (rocznej) ocenie negatywnej należy 

poinformować ucznia i jego rodziców na 21 dni przed śródrocznym (rocznym) 

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej: 

1) nauczyciel danego przedmiotu zgłasza wychowawcy klasy przewidywaną ocenę 

negatywną, 

2) wychowawca informuje rodziców w formie pisemnej. Przyjęcie informacji przez 

rodzica powinno być potwierdzone jego podpisem; 

3) w przypadku trudności z uzyskaniem potwierdzenia rodzica o uzyskanej 

informacji, dopuszcza się powiadomienie rodziców pismem poleconym 

przesłanym przez sekretariat szkoły, 

4) wychowawca klasy może poinformować rodziców o przewidywanych ocenach 

negatywnych na spotkaniu z rodzicami w szkole o ile jest ono zorganizowane 
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na 3 tygodnie przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym zebraniem 

Rady Pedagogicznej. 

8. Ustalona przez nauczyciela negatywna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego zgodnie z 

§6. 

9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę 

uzupełnienia braków. 

10. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został „zwolniony”. 

11. 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 edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

12. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony zgodnie z §8. 

13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki 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. W przypadku gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w 

formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż 

nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, 

śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu 

opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do 

wyboru przez ucznia. 

15. 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. 
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16. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub 

informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

17. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 15, 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

18. Dyrektor szkoły 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 nowożytnego do końca danego etapu 

edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika 

potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego. 

19. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 17, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

20. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

21. Klasyfikacja śródroczna (roczna) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania, zachowania ucznia oraz ustaleniu wg skali ocen przyjętej w statucie, 

śródrocznych i rocznych ocen z przedmiotów i zachowania. 

22. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania wg 

indywidualnego programu edukacyjnego klasyfikowanego ucznia. 

23. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na klasyfikacyjną ocenę 

zachowania. 

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

edukacyjnych. 
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25. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 

albo „nieklasyfikowana”. 

26. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

negatywna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy jeśli 

uzyskał ocenę negatywną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

27. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  

lub ponadwojewódzkim oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych, przeprowadzonych zgodnie z przepisami, otrzymuje z danych 

zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

28. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  

i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał  

po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

29. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

 
§ 6 

 
Zasady odwołania od oceny klasyfikacyjnej. 

 
1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły, 

jeśli uznają, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

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

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie później jednak niż 

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

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

została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa przeprowadza się sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej. 
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4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z przedmiotów: muzyka, plastyka, 

technika, wychowanie fizyczne, informatyka ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicami. 

6. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Komisja na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu poprawiającego ocenę 

klasyfikacyjną może: 

1) podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku (uczeń wykona poprawnie 

90% zadań), 

2) pozostawić ocenę ustaloną wcześniej w przypadku negatywnego wyniku. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym – 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Od oceny ustalonej w wyniku sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną 

odwołanie nie przysługuje. 

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

w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin sprawdzianu, 

4) imię i nazwisko ucznia, 
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5) zadania sprawdzające, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace 

ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację 

o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

13. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 
§ 7 

 
Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu poprawkowego. 

 
1. Począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo 

najwyższej, uczeń który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę 

negatywną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, 

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

5. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
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2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin egzaminu, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

określonym przez dyrektora szkoły. O niestawieniu się na egzamin rodzice informują 

dyrektora nie później, niż w dniu wyznaczonym na tenże egzamin. 

10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego albo nie stawił się na egzamin i nie 

usprawiedliwił nieobecności, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę 

(z zastrzeżeniem par. 9 pkt. 3). 

12. Egzamin poprawkowy wyznacza się tylko w stosunku do ocen końcowych w danym 

roku szkolnym. W sytuacji, gdy uczeń kwestionuje ocenę klasyfikacyjną śródroczną – 

nie wyznacza się egzaminu sprawdzającego. 

 
§ 8 

 
Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego. 

 
1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego w danym okresie 

w terminie, który wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami 

przedmiotu.  

2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.  

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

1) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, 

2) ubiegający się o przyjęcie do klasy wyższej niż wynika to ze świadectwa 

szkolnego, 
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3) zmieniający tryb szkoły lub profil klasy, 

4) realizujący indywidualny tok lub program nauki. 

4. Podanie do dyrektora szkoły o egzamin klasyfikacyjny mogą złożyć rodzice lub 

wychowawca klasy nie później jednak niż do dnia rady klasyfikacyjnej.  

5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z 

których powinien on mieć formę zajęć praktycznych.  

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu go 

z uczniem i jego rodzicami.  

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako 

członek.  

8. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym 

mowa w art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, dla ucznia, który kontynuuje 

we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 

obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego 

nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka 

obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem 

tej szkoły. 

9. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów 

– rodzice ucznia. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin egzaminu, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
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11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

określonym przez dyrektora szkoły. O niestawieniu się na egzamin rodzice informują 

dyrektora nie później, niż w dniu wyznaczonym na tenże egzamin.  

13. Uczeń, który nie stawił się na egzamin i nie usprawiedliwił nieobecności, nie 

uzyskuje promocji i powtarza klasę.  

14. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.  

 
§ 9 

 
Zasady promocji. 

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

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny negatywnej. 

2. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę 

kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami. 

3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły Rada Pedagogiczna może jeden 

raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych, pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

4. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie 

szkolnym zamieszczając klauzulę: Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ........... 

promowany warunkowo do klasy .............. 

5. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

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

bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem. 
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6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

7. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 7, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

9.  O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo 

najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, 

w porozumieniu z rodzicami. 

10. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców ustala, że wyróżnionym 

uczniom kl. IV-VIII przyznaje się nagrodę książkową, o ile pozwoli na to budżet, 

a nazwisko ucznia zostaje podane do publicznej wiadomości. 

11. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym 

i nadrukiem „z wyróżnieniem”. 

12. Za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, odwagę i czyny bohaterskie 

Rada Pedagogiczna przyznaje wyróżnienie „Srebrnej Tarczy”. Prawo wnioskowania 

o przyznanie wyróżnienia mają wszystkie podmioty szkoły. 

 
§ 10 

 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

 
1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania 

edukacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego programu nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe 

lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do 
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indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

3. O tym czy opinia (orzeczenie) spełnia wymagania ustępu 1 i 2 rozstrzyga pedagog 

szkolny i wychowawca klasy. 

 


