
Szkoła Podstawowa nr 59 im gen J.H. Dąbrowskiego 

1 

 

 

 

Wewnątrzszkolny  System  Oceniania, 

Klasyfikowania i  Promowania  Uczniów 

 

Opracowano w oparciu o Rozporządzenie MEN z 30.04.2007 r w sprawie warunków  i 

sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, zawartego w Dz. U. Nr 83 z 2007 r poz. 562 

oraz Rozporządzenia MEN z 20.08.2010, zawartego w Dz.U. nr 156 poz. 1046, zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

Zaktualizowano w związku z wejściem w życie następujących rozporządzeń: Ustawa z dnia 20 

lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 

357), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843). Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010). 
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Istota Oceniania 

1. Ocenianiu podlegają: 

- osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

- zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
programowych wynikających z podstawy programowej i programów nauczania realizowanych w 
szkole /zgodnych z tą podstawą/. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i 
norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

§ 1 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 
edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, 
co  i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczy; 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

d) dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskiwania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b) ustalanie kryteriów z zachowania, 

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
według skali i w formach przyjętych w szkole, 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
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e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach 
przyjętych w szkole, 

f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom / prawnym opiekunom 
informacji  
o postępach i trudnościach ucznia w nauce, 

h) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa Statut szkoły 
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia . 

§ 2 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Długość trwania półrocza ustalana jest każdego roku 
na radzie organizacyjnej w sierpniu. 

§ 3 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców/prawnych 
opiekunów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z 
realizowanego programu nauczania oraz o formach i sposobach sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów, warunkach i procedurach związanych z przystąpieniem do egzaminu 
weryfikującego ocenę. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na 
zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców/ 
prawnych opiekunów o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

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

zachowania; 

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są zapoznać się z treścią WSO. Wszystkie dokumenty 

dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej. 

§ 4 

1. Oceny wystawiane są w sposób jawny, systematyczny i zróżnicowany. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany do informowania ucznia o każdej bieżącej ocenie, którą wpisuje 
do dziennika elektronicznego Librus.  
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3. Istnieje możliwość stosowania oceny opisowej ze wszystkich przedmiotów, na każdym etapie 

edukacyjnym. Każda ocena jest uzasadniona ustnie lub pisemnie. 

4. Nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace pisemne. 

Uczeń może zabrać je do domu. Uczeń ma obowiązek zwrotu sprawdzianów i testów na kolejnej 

lekcji lub w terminie ustalonym indywidualnie z nauczycielem. 

Sprawdziany, testy z działów programowych, testy: próbne, diagnozujące, półroczne, roczne 

i prace kontrolne pozostają w szkole, gdzie są przechowywane przez nauczycieli przedmiotów 

przez cały rok szkolny. Po tym terminie prace są niszczone przez tych nauczycieli.  

5. Każda ocena ma swoją wagę, z wyłączeniem ocen z zajęć muzyki, plastyki i wychowania 

fizycznego, o czym uczeń jest jawnie informowany. Rodzice na pierwszym zebraniu otrzymują 

informację na temat obowiązujących wag poszczególnych ocen. 

6. Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych 

uczniowi kryteriów (oczekiwań) wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej aktywności oraz 

wskazanie: 

a) co uczeń ma poprawić 

b) co uczeń zrobił dobrze, 

c) w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę, 

d) jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju. 

7. Uzasadnienie oceny śródrocznej, rocznej, końcowej obejmuje odniesienie się do wcześniej 

ustalonych i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny oraz wskazanie: 

     a) jakie wymagania uczeń opanował, 

  b) jakie wymagania musi jeszcze opanować 

8. Jeśli uczeń lub rodzic uzna ustne uzasadnienie za niewystarczające, to na pisemny wniosek 

ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych złożony do Dyrekcji w terminie do 5 dni 

roboczych od powzięcia informacji o uzyskaniu bieżącej oceny z danego przedmiotu, nauczyciel 

wystawiający daną ocenę jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych uzasadnić pisemnie 

ustaloną ocenę. Pisemne uzasadnienie oceny obejmuje wskazania, wymienione w §4.6 i §4.7 

Pisemne uzasadnienie  oceny  nauczyciel przedmiotu składa w sekretariacie szkoły. Dyrektor w 

ciągu trzech dni przekazuje uzasadnienie oceny wnioskodawcy. 

§ 5 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii Poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w par. 3 pkt.1, 
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. Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące 
się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo 
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funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści 
dydaktycznych, wynikających z ich specyfiki funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

§ 6 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, 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. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć lub z wykonywania określonych ćwiczeń 
fizycznych na lekcji wychowania fizycznego i zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku 
możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 
opinii lub na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych 
ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 
uniemożliwia ustalenie rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony/zwolniona. 

4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz  na  podstawie  opinii  Poradni  psychologiczno-

pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera, z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub orzeczenie potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego może nastąpić na podstawie orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony/ zwolniona. 

§ 7 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia określonych w planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustalenia – według skali 
określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i śródrocznych ocen zachowania. 

2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania 
przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

3. Klasyfikacja roczna ucznia, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia 
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym 
roku szkolnym według skali określonej w statucie szkoły. 
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4. Przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni 
nauczyciele oraz wychowawca klasy zobowiązani są poinformować w formie pisemnej, za 
pośrednictwem dziennika Librus, ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów 
o przewidywanych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.  

5. W przypadku oceny niedostatecznej poinformowanie powinno nastąpić miesiąc przed radą 
klasyfikacyjną, w przypadku ocen wyższych niż ocena niedostateczna oraz w przypadku oceny 
zachowania, w terminie 7 dni przed radą klasyfikacyjną. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z 
obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany albo nieklasyfikowana. 

6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może zostać zmieniona tylko w 
wyniku w wyniku egzaminu poprawkowego – §15. 

7. Ustalona przez nauczyciela ocena pozytywna może zostać zmieniona tylko w wyniku 
sprawdzianu wiadomości i umiejętności – §16. 

8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z jakichkolwiek zajęć edukacyjnych przeprowadza się 
egzamin klasyfikacyjny- §12. 

9. Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych z wyłączeniem ocen z zajęć 
wychowania fizycznego, plastyki i muzyki. 

10. Ocena roczna obejmuje I i II półrocze i nie może być średnią arytmetyczną ocen. Powinna 
ona uwzględniać wkład i zaangażowanie ucznia w ciągu całego roku szkolnego. 

11. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne z jakiegoś przedmiotu prowadzone są tylko w ciągu 
jednego półrocza, jako ocenę roczną wpisuje się ocenę śródroczną. 

§ 8 

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę 
zachowania – wychowawca klasy. 

§ 9 

1. Oceny cząstkowe i semestralne wystawiane są w skali sześciostopniowej zatwierdzonej przez 
MEN: 

1) stopień celujący – 6 , skrót: cel 

2) stopień bardzo dobry – 5, skrót: bdb 

3) stopień dobry – 4, skrót: db 

4) stopień dostateczny – 3, skrót: dst 

5) stopień dopuszczający – 2, skrót: dop 

6) stopień niedostateczny – 1, skrót: ndst 

2. Przy ocenie cząstkowej (bieżącej) dopuszcza się stosowanie indywidualnych znaków: np. „+” i 

„-” . Ponadto w ocenianiu bieżącym znaki „+” i „-” mogą występować samodzielnie, przekładając 
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się na informację o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez ucznia, poprawnym bądź błędnym 

wykonaniu zadania, opanowaniu lub nieopanowaniu określonej umiejętności. Szczegółowe 

kryteria oceniania dotyczące znaków “+” i “-” stosowanych samodzielnie w ocenianiu bieżącym 

oraz ich wagę, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają dla klasy i zapoznają z 

nimi uczniów na początku każdego roku szkolnego. 

3. Zasady bieżącego oceniania: 

a) ocenianiu podlegają: prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace praktyczne, ćwiczenia 

gimnastyczne, prowadzenie zeszytu i wszelkie inne formy aktywności ucznia na lekcji, testy 

półroczne i testy roczne, próbne egzaminy w klasach 7 i 8. 

b) oceniane będą indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych: 

umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się; systematyczność pracy 

ucznia; samodzielne wytwory ucznia, projekty, prace pisemne, sprawdziany; zaangażowanie i 

kreatywność ucznia; umiejętność prezentowania wiedzy; umiejętność współpracy w grupie. 

c) kryteria oceniania, zasady ustalania i poprawiania stopni powinny być znane uczniom 

w momencie przystąpienia do prezentacji wiedzy i umiejętności, 

d) uczniowi należy stworzyć możliwość poprawienia ocen według następujących zasad:  

•  uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania pracy w formie ustalonej przez 

nauczyciela i w czasie 2 tygodni od otrzymania pierwszej oceny, termin poprawy nauczyciel 

wpisuje w terminarzu lub komentarzu do oceny w dzienniku Librus;  

• ocena  poprawiona przez ucznia zostaje wpisana do dziennika Librus jako średnia ocen 

przed i po poprawie, a informacja o obu ocenach pozostaje w komentarzu; 

• w przypadku nieuzasadnionej nieobecności na sprawdzianie poprawkowym uczeń traci 

możliwość poprawy, 

• wypowiedzi ustne i testy podsumowujące dział uczeń może poprawić w innej formie 

ustalonej przez nauczyciela; 

• osoba nieobecna podczas prac klasowych, sprawdzianów zobowiązana jest wykazać się 

wiadomościami, umiejętnościami z danego zakresu materiału w formie i terminie podanym 

przez nauczyciela – w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. Niedopełnienie tego 

obowiązku jest równoznaczne z niezaliczeniem danego zakresu materiału, uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

• nie można poprawiać oceny uzyskanej z testów półrocznych i rocznych oraz 

wewnętrznych próbnych egzaminów w klasach VII/VIII. 

• kartkówki nie podlegają poprawie 

• uczniowie poprawiają oceny poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi  
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• plagiat oraz niesamodzielna praca podczas sprawdzianów, kartkówek, itp. skutkuje oceną 

niedostateczną, która nie podlega poprawie. Waga tej oceny jest równa wadze 

przewidzianej za daną pracę. 

e) Ustala się następującą ilość ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym: 

Jedna godzina tygodniowo - minimum trzy oceny  

Dwie godziny tygodniowo - minimum cztery oceny  

Trzy godziny tygodniowo - minimum pięć ocen  

Cztery i więcej godzin tygodniowo- minimum sześć ocen   

f) Przyjęto następującą skalę ocen cząstkowych z prac pisemnych: 

celujący      98% - 100% 
bardzo dobry     91% - 97% 
dobry      75% - 90% 
dostateczny    53% - 74% 
dopuszczający               35% - 52% 
niedostateczny   poniżej 35% 

g) Nauczyciel przedmiotu sprawdza prace pisemne w terminie do 14 dni, natomiast nauczyciel 

polonista w terminie do 21 dni od momentu napisania pracy przez uczniów. 

4. Każdej formie sprawdzania wiedzy i umiejętności przyporządkowana jest jedna ocena, która 
zostaje wpisana przez nauczyciela do dziennika Librus. Każda ocena, uzyskiwana przez ucznia, 
ma swoją wagę, zgodnie z następującym schematem: 

WAGA 5 prace klasowe i ich poprawy sprawdziany, testy   

 

 

 

 

 

 

 

konkursy, 

zadania 

dodatkowe, 

występy 

WAGA 4 wewnątrzszkolne testy próbne 

testy śródroczne, testy roczne 

praca w klasie, 

kartkówki, 

odpowiedź ustna 

WAGA 3 recytacja, ćwiczenia praktyczne, 

dyktanda, karty pracy, praca 

indywidualna, 

prace 

długoterminowe, 

projekty, zadania 

powtórkowe 

WAGA 2 zeszyt ćwiczeń – po 

całkowitym uzupełnieniu 

zadania domowe, 

aktywność na lekcji, 

praca w grupie 

WAGA 1 nieprzygotowania, czytanie aktywność  
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Obowiązuje następujący przelicznik na oceny: 

Od 0 do 1,59 – niedostateczny 
Od 1,60 do 2,59 – dopuszczający 
Od 2,60 do 3,59 – dostateczny 
Od 3,60 do 4,59 – dobry 
Od 4,60 do 5,59 – bardzo dobry 
Od 5,60 do 6,00 – celujący 
Ocena z plusem - +0,5 
Ocena z minusem - - 0,25 

Nauczyciel przedmiotu może podwyższyć średnią ważoną max. o 0,1 podczas wystawiania oceny 
rocznej. Dotyczy to uczniów: 

• którzy w II semestrze wykazali się znacznym wzrostem wyników (o  min. 0,5)  w nauce w 
stosunku do I semestru; 

• w uzasadnionych wypadkach (np. przeniesienie z innej szkoły, pobyt w szpitalu itp.) 

 

5. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 

a) Proces oceniania 

Ocena opisowa śródroczna i roczna powinna spełniać funkcję informacyjną, korekcyjną 

i motywującą. 

b) W dzienniku szkolnym odnotowywane są osiągnięcia uczniów zawierających takie elementy 

jak: umiejętność czytania, pisania, liczenia, mówienia, osiągnięcia: społeczno-przyrodnicze, 

artystyczno – techniczne, emocjonalno – społeczne. 

Rodzice są informowani o postępach dziecka na zebraniach, według kalendarza szkolnego, a 

także na bieżąco podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami lub poprzez informacje 

zapisane w zeszytach i ćwiczeniach ucznia. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego 

dokumentowania postępów pracy ucznia przez wpisywanie ocen do dziennika elektronicznego, 

których najważniejszą częścią jest komentarz informujący o poziomie zdobytej wiedzy. 

Zachowanie oceniane jest również opisowo, systematycznie dokumentowane w dzienniku 

elektronicznym.     

c) Osiągnięcia i postępy ucznia określa się w skali:  

Symbol   Skala słowna 

A    Praca na medal! 
B    Bardzo dobrze! 
C    Dobrze pracujesz 
D    Pracuj uważniej. Sprawdź czego nie umiesz. 
E    Musisz pracować więcej i uzupełnić podstawowe wiadomości. 
F    Nie powiodło się, musisz skorzystać z dodatkowej pomocy. 
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d) Dokumentowanie pracy dzieci: 

- karty pracy, 
- prace plastyczne, 
- zeszyty, 
- sprawdziany, testy, 
- inne. 

e) Ocena z religii jest oceną cyfrową zgodną ze skalą oceniania: celujący, bardzo dobry, dobry, 

dostateczny, dopuszczający, niedostateczny 

f) Oceny semestralne generowane są w dzienniku elektronicznym na podstawie komentarzy 

wystawianych z bieżących ocen. Na koniec roku szkolnego nauczyciel generuje w dzienniku 

ocenę opisową, z niej przygotowuje ocenę opisową na świadectwo szkolne. 

6. W klasie IV wprowadza się okres ochronny od 1 do 15 września. W okresie tym nie stawia się 
uczniom ocen niedostatecznych. 

7. Ustala się, że w jednym tygodniu mogą zostać przeprowadzone nie więcej niż 3 prace 
klasowe/sprawdziany, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowane w dzienniku. 
W ciągu jednego dnia może być tylko jeden sprawdzian/praca klasowa. Powyższy zapis nie 
dotyczy sprawdzianów poprawkowych, które nie są dla ucznia obowiązkowe. 

 

§ 10 

1. Oceniając zachowanie ucznia nauczyciele biorą pod uwagę następujące kryteria: 

a) stosunek do obowiązków szkolnych, który przejawia się w:  

- przygotowaniu do lekcji 

- terminowym wykonywaniu powierzonych zadań 

- pracy na lekcji 

- punktualności i nieopuszczaniu lekcji bez wyraźnej potrzeby 

b) kultura osobista, przejawiająca się w: 

- życzliwym i uprzejmym stosunku do wszystkich pracowników szkoły (administracyjnych, 

pracowników obsługi, wychowawców świetlicy, wszystkich nauczycieli) 

- kulturze słowa 

- uczciwości podczas klasówek (nieściąganie, niepopełnianie plagiatu, wykonywanie zadań 

samodzielnie) 

- piciu i spożywaniu posiłków tylko podczas przerw (wyjątek stanowią uczniowie przewlekle 

chorzy lub niekorzystne warunki pogodowe - możliwość picia wody) 
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- wyłączeniu bądź wyciszeniu telefonu oraz wszystkich innych urządzeń wielofunkcyjnych 

mających łączność z Internetem na terenie szkoły, używaniu ich tylko za zgodą i pod  nadzorem 

nauczyciela; naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń wielofunkcyjnych mających łączność z Internetem na terenie szkoły powoduje 

uruchomienie „Procedury korzystania  z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w Szkole 

Podstawowej nr 59 gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu.” (załącznik do Statutu) 

- zachowaniu i postawie zgodnej z normami  w różnych sytuacjach społecznych 

c) aktywność społeczna obejmuje: 
 
- relacje z rówieśnikami 
- zachowanie na przerwach (jako spontaniczna, zależna od ucznia aktywność) 
- zaangażowanie w życie klasy, szkoły 
- szanowanie mienie szkolnego  i cudzego 
- przeciwstawianie się przejawom agresji i łamaniu norm 
- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów 

d) zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie własnej osoby to: 

- dbałość o bezpieczeństwo własne i innych 
- skłonność do skorygowania własnego zachowania  
- uczestnictwo w zajęciach dodatkowych 
- niestosowanie używek (alkohol, narkotyki, dopalacze),  
- niepalenie papierosów  
- informowanie nauczycieli o zaobserwowanych lub doświadczonych przypadkach przemocy, 
próbach demoralizacji, namawiania do kupna czy zażywania narkotyków, alkoholu i tytoniu oraz 
innych zagrożeniach, 

Podejrzenie ucznia o naruszenie tego punktu powoduje automatyczne rozpoczęcie działań 

zgodnie z  Procedurami postępowania związanymi z zagrożeniami wewnętrznymi  (załącznik w Statucie). 

 e) dbałość o wygląd zewnętrzny i przestrzeganie właściwego stroju: 

- przestrzeganie obowiązującego stroju galowego podczas uroczystości szkolnych (strój galowy: 

koszula w kolorze białym, długie, ciemne spodnie, ciemne obuwie dla chłopców, dla dziewcząt: 

biała bluzka, ciemna spódnica o długości midi lub długie, ciemne spodnie) 

- podczas zajęć, uroczystości itp. na terenie szkoły uczeń nie stosuje makijażu, ma naturalny kolor 

włosów, nie nosi kontrowersyjnych fryzur, ma naturalne niepomalowane paznokcie, nie nosi 

nakryć głowy (np. chustka, czapka, kapelusz, kaptur - wyjątek stanowią dyskoteki i zabawy 

szkolne oraz inne imprezy okolicznościowe np. Pierwszy Dzień Wiosny, konkursy i zabawy) 

- przestrzeganie właściwego stroju na terenie szkoły – noszenie bluzek zasłaniających brzuch/ 

plecy, ubrań nieprzezroczystych, spodenek lub spódnic o stosownej długości - midi, 

bezpiecznego obuwia - na płaskim obcasie, bezpiecznej biżuterii) 

2. Ustala się jedną ocenę zachowania uwzględniającą wszystkie powyższe elementy. 



Szkoła Podstawowa nr 59 im gen J.H. Dąbrowskiego 

12 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4. Ocena zachowania ucznia jest wystawiana przez wychowawcę klasy. 

Wychowawca konsultuje się z: 

- nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły, 

- zespołem klasowym 

- uczniem dokonującym samooceny 

Dodatkowo raz w półroczu rodzice otrzymają w formie pisemnej informację o zachowaniu 
ucznia (załącznik – kwartalny arkusz obserwacji zachowania ucznia) 

5. W klasach I-III semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. 

6. Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się 
według następującej skali: 

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

7. Na początku roku szkolnego wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców z regulaminem 
oceniania zachowania. 

8. Wyjściową oceną z zachowania jest ocena dobra. 

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

10. Ocenę roczną zachowania ustala wychowawca klasy z uwzględnieniem określonych 

w regulaminie kryteriów na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

11.Ocena  zachowania jest jawna i ustnie umotywowana na prośbę prawnych opiekunów dziecka. 

12. Uczeń, który opuścił w półroczu ponad 50% godzin bez usprawiedliwienia otrzymuje 

automatycznie ocenę naganną. 

13. O obniżeniu oceny zachowania (ocena nieodpowiednia lub naganna) należy poinformować 

rodziców na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej 
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14. Ocena zachowania jest zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną na radzie klasyfikacyjnej za I 
półrocze i jako ocena roczna. 

15. Określenie wymagań na poszczególną ocenę. 

 

Zachowanie wzorowe 
Uczeń przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły  

(Paragraf– Prawa i Obowiązki Uczniów) 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność 

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we 

własny rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 

1. uczeń osiąga wyniki 
nauczania maksymalne 
w stosunku do swoich 
możliwości, 
2. zawsze jest przygoto-
wany do lekcji, sumien-
nie wykonuje polecenia 
nauczyciela, rzetelnie 
wywiązuje się z powie-
rzonych mu oraz po-
dejmowanych dobro-
wolnie różnorodnych 
prac i zadań, można na 
nim polegać, 
3. pilnie uważa na lek-
cjach, 
4. zawsze wzorowo wy-
konuje powierzone mu 
obowiązki, 
5. nie opuszcza zajęć 
lekcyjnych bez ważnego 
powodu, 
6. nie ma żadnych go-
dzin nieusprawiedliwio-
nych, 
7. nie ma żadnych 

celowych spóźnień. 

1. nigdy nie 
używa wul-
garnych 
słów, wyka-
zuje wysoką 
kulturę sło-
wa, 
2. jest tole-
rancyjny, 
szanuje god-
ność osobi-
stą i z sza-
cunkiem 
odnosi się do 
innych osób, 
3. wzorowo 
zachowuje 
się na lek-
cjach, pod-
czas przerw i 
poza szkołą, 
4. respektuje 

zasady 

współżycia 

społecznego 

i ogólnie 

przyjęte 

normy 

etyczne 

wobec siebie 

1. umie współ-
żyć w zespole, 
2. jest uczynny, 
chętnie pomaga 
innym, 
3. dba o wygląd 
klasy i najbliż-
szego otocze-
nia, 
4. jest zaanga-
żowany w życie 
klasy, szanuje 
mienie własne, 
innych osób i 
społeczne, 
5. nie wykazuje 
przejawów 
agresji, przeciw-
stawia się prze-
jawom przemo-
cy, agresji i bru-
talności, 
6. wykazuje 
inicjatywę w 
podejmowaniu 
działalności na 
rzecz klasy, 
szkoły, środo-
wiska lokalne-
go, 
7. postępuje 

1. w szkole i poza 

szkołą zachowuje  

się bez zarzutu, 

godnie ją 

reprezentuje, 

2. dba o 

bezpieczeństwo i 

zdrowie własne 

oraz innych osób. 

3. sam dostrzega i 

właściwie reaguje 

na własne błędy i 

potknięcia, 

4. jest wzorem dla 

innych 

5. nie ulega 

namowom, 

naciskom, potrafi 

bronić własnego 

zdania, nie daje się 

sprowokować, 

6. rozwija swoje 

zainteresowania i 

1. Wygląd 

zewnętrzny i 

strój ucznia   

nigdy nie budzi 

jakichkolwiek 

zastrzeżeń  
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i innych, zgodnie z 

dobrem 

szkolnej 

społeczności, 

dba o honor i 

tradycje szkoły 

uzdolnienia na 

zajęciach 

szkolnych, 

pozaszkolnych lub 

poprzez 

samokształcenie, 

7. nie ulega 

nałogom, 

8. bierze udział 

jeżeli ma 

możliwości i 

predyspozycje) w 

konkursach, 

zawodach, 

imprezach, 

uroczystościach 

klasowych, 

szkolnych i 

pozaszkolnych lub 

czynnie 

uczestniczy w ich 

organizowaniu, 

Zachowanie bardzo dobre 

Uczeń przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły  

(Paragraf– Prawa i Obowiązki Uczniów) 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność 

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we 

własny rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 

1. osiąga wyniki naucza-
nia wysokie w stosunku 
do swoich możliwości, 
2. zawsze jest przygoto-
wany do lekcji, 
3. wykonuje polecenia 
nauczyciela, podejmuje 
się wykonywania dodat-
kowych zadań na prośbę 

1. Nie używa 

wulgarnych 

słów, jest 

kulturalny 

wobec doro-

słych i ró-

wieśników 

1. Potrafi 

współpracować 

w zespole.  

2. Gotowy do 

pomocy innym 

3. Dba o wy-

1. w szkole i poza 
szkołą zachowuje 
się bez zarzutu, 
godnie ją repre-
zentuje, 
2. dba o bezpie-
czeństwo i zdro-
wie własne oraz 
innych osób. 

1. Uczeń nosi 

ubiory schlud-

ne, estetyczne, 

bezpieczne 

2. przestrzega 

ubioru galowe-
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nauczyciela, 
4. pilnie uważa na lek-
cjach, 
5. nie ma godzin  
nieusprawiedliwionych, 
6. nie opuszcza zajęć 
lekcyjnych bez ważnego 
powodu, 
7. nie ma żadnych 

celowych spóźnień 

2. Zachowu-

je się bardzo 

dobrze w 

szkole i poza 

szkołą 

3. respektuje 

zasady 

współżycia 

społecznego 

i ogólnie 

przyjęte  

normy 

etyczne 

wobec siebie 

i innych, 

gląd klasy i naj-

bliższego oto-

czenia 

4. jest zaanga-

żowany w życie 

klasy, szanuje 

mienie własne, 

innych osób i 

społeczne, 

5. nie wykazuje 

przejawów 

agresji,  

6. 

przeciwstawia 

się przejawom 

przemocy, 

agresji i 

brutalności, 

7. bardzo do-

brze wywiązuje 

się z powierzo-

nych 

obowiązków 

3. nie ulega na-
mowom, naci-
skom, potrafi 
bronić własnego 
zdania, nie daje się 
sprowokować, 
4. sam dostrzega i 
właściwie reaguje 
na własne błędy i 
potknięcia, 
5. angażuje się 
(jeżeli ma możli-
wości i predyspo-
zycje) do udziału 
w konkursach, 
zawodach, impre-
zach, uroczysto-
ściach klasowych, 
szkolnych i po-
zaszkolnych lub 
czynnie uczestni-
czy w ich organi-
zowaniu 
6. rozwija swoje 
zainteresowania i 
uzdolnienia na 
zajęciach szkol-
nych, pozaszkol-
nych lub poprzez 
samokształcenie, 
7. nie ulega nało-

gom 

go. 

3. Dba o swój 

wygląd, jest 

czysty i staran-

nie ubrany 

4. zawsze cho-

dzi we właści-

wym obuwiu na 

terenie szkoły 

5. odstępstwo 

zdarzyło się 1x 

 

Zachowanie dobre 

Uczeń przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły  

(Paragraf– Prawa i Obowiązki Uczniów) 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność  

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we 

własny rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 

1. Wywiązuje się ze 1. Taktowny, 1. Potrafi 1. Rozwija swoje 1. Uczeń nosi 
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wszystkich podsta-
wowych zadań 
szkolnych 
2. Sporadycznie 
spóźnia się na zaję-
cia szkolne 
3. Ma wszystkie 
nieobecności 
usprawiedliwione 
4. Jest przygotowa-

ny do lekcji 

grzeczny wo-
bec nauczycieli 
2. Przestrzega 
zasad w szkole 
i poza nią 
3. Nie używa 

wulgaryzmów 

współpracować 
2. Nie używa 
przemocy 
3. Wykazuje 

aktywności na 

rzecz klasy i 

szkoły 

zainteresowania 
2. Dba o swoje 
bezpieczeństwo 
3. Przeciwstawia 
się wulgarności i 
brutalności 
4. Nie ulega na-
łogom 
5. Reaguje na 

upomnienia nau-

czyciela, koryguje 

własne zachowa-

nie 

ubiory zgodnie z 

normami obycza-

jowymi i prze-

strzega stroju 

galowego, 

2. Zdarzyło się (2-

3x), że strój 

ucznia lub za-

chowanie przez 

niego higieny 

budziło zastrze-

żenia, ale po   

zwróceniu uwagi 

dostosował się do 

wymagań 

Zachowanie poprawne 

Uczeń zazwyczaj przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły  

(Paragraf– Prawa i Obowiązki Uczniów) 

w przypadku ewentualnych naruszeń regulaminu potrafi wyciągnąć właściwe wnioski. 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność 

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we własny 

rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 

1. Zazwyczaj jest 
przygotowany do 
zajęć 
2. Zdarza się, że 

nie wywiązuje się 

ze swoich zobo-

wiązań 

1. Sporadycz-
nie zdarza się, 
że jest nietak-
towny lub nie-
kulturalny 
2. Nie używa 

wulgaryzmów 

1. Potrafi 
współpracować, 
ale zdarzają się 
konflikty 
2. Nie uchyla się 

od zadań na 

rzecz klasy i 

szkoły, ale nie 

wykazuje wła-

1. Nie jest zaintere-
sowany rozwija-
niem własnych 
uzdolnień 
2. Upomniany ko-
ryguje zachowanie  
3. Nie ulega nało-
gom 
4. Zdarza mu się 
być nieprawdo-

1. Kilkakrotnie 

(4-5x) zwracano 

uczniowi uwagę 

na niestosowność 

stroju lub niedo-

stateczną dbałość 

o higienę 
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snej inicjatywy mównym 
5. Spontaniczna 

aktywność nie zaw-

sze jest konstruk-

tywna, ale nie jest 

niebezpieczny dla 

innych, nie niszczy 

mienia i nie upoka-

rza 
Zachowanie nieodpowiednie 

Uczeń nie przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły  

(Paragraf– Prawa i Obowiązki Uczniów) 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność 

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we 

własny rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 

1. Często nieprzygo-
towany do lekcji 
2. Często nie wy-
wiązuje się ze zo-
bowiązań 
3. Nie pracuje na 
miarę swoich moż-
liwości 
4. Ma lekceważący 
stosunek do nauki 
5. Często spóźnia 
się 
6. Nie zabiega o 

usprawiedliwienie 

nieobecności 

1. Bywa niekul-

turalny, nietak-

towny wobec 

dorosłych i 

rówieśników 

2. Zdarza się, 

że używa wul-

garyzmów 

3. Zachowuje 

się niestosow-

nie do sytuacji. 

4. Niszczy mie-

nie szkolne 

(brudzi ławki, 

ściany, niszczy 

urządzenia 

szkolne). Nie 

szanuje cudzej 

własności. 

1. Ma trudności 
z podejmowa-
niem współpra-
cy 
2. Zdarzają mu 
się konflikty 
3. Czasem 
wszczyna bójki 
4. Nie wykazuje 

aktywności  na 

rzecz klasy, czy 

szkoły. 

1. Nie wykazuje 

chęci poprawy 

2. Nie rozwija 

uzdolnień 

3. Nie zawsze 

reaguje na uwagi 

nauczyciela 

4. Często odrzuca 

pomoc nauczycie-

la 

5. Czasami 

stwarza 

świadomie 

sytuacje 

konfliktowe, 

wspiera swoim 

zachowaniem i 

postawą 

zachowania 

aspołeczne. 

1. Niestosownie 

ubrany 

2. Nie dba o hi-

gienę i wygląd. 

3. Nie reaguje na 

zwracanie mu 

uwagi. 
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Zachowanie naganne 

Uczeń nie przestrzega zasad zawartych w Statucie Szkoły  

(Paragraf– Prawa i Obowiązki Uczniów) 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność 

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we 

własny rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 

1. Rażące zaniedby-
wanie obowiązków 
szkolnych 
2. Notoryczne nieo-
becności, spóźnienia 
3. Nieprzygotowany 
do lekcji 
4. Umyślnie zakłóca 

przebieg lekcji 

1. Jest wulgar-
ny, arogancko i 
lekceważąco 
odnosi się do 
nauczycieli i 
rówieśników 
2. Zachowuje 

się niezgodnie z 

przyjętymi 

normami  

1. Nie potrafi 
współpracować 
2. Wszczyna 
bójki 
3. Niszczy cudze 
mienie 
4. Jest obojętny 
na cudzą krzyw-
dę 
5. Przywłaszcza 
cudzą własność 
6. Narusza cu-

dzą godność 

1. Nie wykazuje 

żadnej chęci po-

prawy 

2. Rażąco zanie-

dbuje własny 

rozwój, nie 

uczestniczy we 

wskazanych zaję-

ciach pomoco-

wych 

3. Nie reaguje na 

uwagi nauczycieli 

4. Nie przestrzega 

bezpieczeństwa 

5.  Ulega nało-

gom-posiada lub 

pali papierosy i e-

papierosy, posiada 

lub pije alkohol, 

posiada lub 

przyjmuje narko-

tyki lub dopalacze 

i tym samym na-

raża na uszczer-

bek nie tylko wła-

sne zdrowie,  ale i 

dobre imię szkoły  

1. Notorycznie 

niestosownie 

ubrany. 

2. Notorycznie nie 

dba  o higienę i 

wygląd. 

3. Notorycznie nie 

reaguje na zwra-

canie mu uwagi. 



Szkoła Podstawowa nr 59 im gen J.H. Dąbrowskiego 

19 

 

16. Rodzice /prawni opiekunowie mają prawo odwołać się od przewidywanej oceny rocznej za-

chowania. Odwołanie w formie pisemnej kierują do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od otrzy-

mania informacji o proponowanej ocenie zachowania. 

17. Rozpatrzenie prośby o podwyższenie oceny zachowania jest możliwe tylko na pisemną prośbę 

prawnych opiekunów dziecka w przypadku, gdy uczeń spełnia 4 z 6 wymienionych w regulaminie 

warunków: 

Uczeń: 

- ma 100% usprawiedliwioną absencję spowodowaną chorobą lub innymi wypadkami losowymi 

- zawsze był przygotowany do zajęć, w dziennikach lekcyjnych brak wpisów potwierdzających 

nieprzygotowanie ( np, 1) 

- poprawia oceny w terminach  wyznaczonych  przez nauczyciela, 

- przeciwstawia się przejawom agresji i wulgarności, 

- uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych, 

- pomaga w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych. 

18. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji rozpatrującej wniosek 
o podwyższenie oceny zachowania wchodzą: 

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

komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog/psycholog 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców.  

Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. W przypadku oceny klasyfikacyjnej zachowania, ocenę ustala się w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 

Z posiedzenia 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; 
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5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i nie niższa od ustalonej wcześniej, protokół nato-

miast stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 11 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwia mu lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w 
miarę swych możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

§ 12 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego 
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 
wniosek jego rodziców /prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

- realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, 

- spełniający obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 nie obejmuje 
zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. Uczeń, który z przyczyn 
usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może 
przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

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

komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadza-

ny ten egzamin. 
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Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z 

których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

10. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

ucznia.  

11. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych od-

powiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Proto-

kół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§13 

Organizacja  nauczania indywidualnego w szkole 

1. Obowiązek organizacji nauczania indywidualnego dla ucznia spoczywa na Dyrektorze szkoły.  

2. Dyrektor, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia pełnoletniego oraz na 
podstawie załączonego do wniosku orzeczenia Poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 
poradni specjalistycznej, pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o podjęciu decyzji 
dotyczącej realizacji nauczania, ilości godzin i podziału  oraz rozpoczyna jego realizację.  

3. Dyrektor szkoły (przedszkola), na podstawie orzeczenia, ustala zakres, miejsce i czas 
prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania lub zajęć indywidualnego przygotowania 
przedszkolnego, a także formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej niezbędnych dla 
dziecka/ucznia.  Działania Dyrektora szkoły dotyczące uruchomienia nauczania indywidualnego 
podejmowane są w porozumieniu z organem prowadzącym. 

4. W ramach nauczania indywidualnego nauczyciele są zobowiązani do realizacji przedmiotów 
ujętych w szkolnym planie nauczania proporcjonalnie do ogólnej liczby godzin tej formy 
nauczania. 

Z tych przedmiotów uczeń musi zostać oceniony, a to z kolei stanowi podstawę do 
klasyfikowania i promowania do kolejnej klasy. Nauczyciel musi kierować się podstawą 
programową i jednocześnie dostosować program do indywidualnych możliwości ucznia i zaleceń 
zawartych w orzeczeniu PPP. 

5. Każdy nauczyciel przygotowuje indywidualny plan pracy z uczniem, uwzględniając liczbę 
przyznanych godzin do realizacji 
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6. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela realizującego nauczanie indywidualne z danym 
uczniem, może wyrazić zgodę na odstąpienie od niektórych treści nauczania objętych 
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi ze względu na ograniczone możliwości psychofizyczne 
ucznia lub/i warunki organizacyjne nauczania. 

7. Nauczyciele powinni dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania 
indywidualnego. Szkoła jest również zobowiązana do dostosowania warunków i form 
przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb dziecka 
określonych w orzeczeniu. 

8. Ocena z zachowania ucznia nauczanego indywidualnie. 

Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym winien również otrzymać ocenę zachowania,  dlatego 
każdorazowo  indywidualnie opracowuje się umowę (kontrakt), w jaki sposób zachowanie ucznia 
zostanie ocenione. Kontrakt zostaje przedstawiony rodzicom na pierwszym posiedzeniu zespołu 
wychowawczego, złożenie przez nich podpisu jest jednoznaczne z akceptacją sposobu oceny 
zachowania. 

9. Dokumentowanie przebiegu nauczania indywidualnego. 

W szkole należy prowadzić dzienniki indywidualnego nauczania dla każdego dziecka 
posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. Uczeń przynależy do konkretnej 
klasy, a więc jest również wpisany do dziennika lekcyjnego danej klasy (z odpowiednią adnotacją 
o realizacji nauczania indywidualnego). Do tego dziennika lekcyjnego wpisuje się też oceny 
okresowe i roczne. Na świadectwie ukończenia szkoły, a także na świadectwie promocyjnym, nie 
umieszcza się żadnych adnotacji dotyczących realizacji indywidualnego nauczania.  

§ 14 

1. Uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 
jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym zostały ocenione pozytywnie. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na 
wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada 
Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy 
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 
ucznia klas I –III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii 
rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczanie, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim w szkole 
podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę 
klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 
ponad wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 
klasyfikacyjną. 
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6. Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym półroczu, to w 
takim przypadku ocena śródroczna staje się automatycznie oceną roczną. 

7. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymują uczniowie ze średnią ocen co najmniej 4,75 
i zachowaniem bardzo dobrym lub wzorowym. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej 
uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 
rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

9. Nagrodę książkową otrzymują uczniowie ze średnią ocen 5,00 i powyżej oraz z zachowaniem 
wzorowym. 

§ 15 

Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
(śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z 
których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 
letnich. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
Dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

4. Egzamin poprawkowy 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; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel o którym mowa w ust.4 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 
zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: imię 

i nazwisko ucznia, skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz 

ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informa-
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cję o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania prak-

tycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Uczeń, który nie udzielił powyżej 50% poprawnych odpowiedzi, nie zdaje egzaminu 
poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.8. 

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna może 
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

§ 16 

Warunki i tryb uzyskiwania ocen rocznych wyższych niż przewidywane. 

1. Uczeń lub jego rodzice składają u Dyrektora szkoły podanie o przeprowadzenie sprawdzianu 
wiadomości i umiejętności weryfikującego ocenę z pozytywnej na pozytywną, w ciągu 3 dni od 
otrzymania informacji o proponowanej ocenie rocznej. 

2. 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. 

3. Wniosek o egzamin rozpatruje komisja w składzie: 

- Dyrektor szkoły, 

- nauczyciel uczący danego przedmiotu, 

- nauczyciel uczący pokrewnego przedmiotu lub inny nauczyciel wyznaczony przez 
Dyrektora szkoły, 

- wychowawca klasy. 

4. Sprawdzian weryfikujący ocenę obejmuje cały zakres materiału z danego roku. Ma on formę 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności w formie pisemnej i ustnej. Sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych 

5. W skład komisji egzaminacyjnej 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, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dy-

rektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edu-

kacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 

z Dyrektorem tej szkoły.  
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7. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; imiona i 

nazwiska osób wchodzących w skład komisji; termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

imię i nazwisko ucznia; zadania sprawdzające i ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  Uczeń otrzymuje 

ocenę, o którą się stara, po uzyskaniu powyżej 90% poprawnych odpowiedzi. Do protokołu, do-

łącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia 

i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

8. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu nie może być niższa od wcześniej otrzymanej. 

 

§ 17 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej. 

 



KWARTALNY ARKUSZ OBSERWACJI ZACHOWANIA 

Załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów 

Szkoła Podstawowa Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu 

 

I. Śródroczna i roczna ocena zachowania ucznia wystawiana jest w oparciu o następujące kategorie: 

1. Ocena wychowawcy klasy obejmuje trzy kategorie 

    Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych: 

 systematyczne noszenie dzienniczka ucznia 

 zawsze przygotowanie do lekcji (przybory) 

  rzetelność i uczciwość   

 nie opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych  

 używanie telefonu komórkowego w zakresie dopuszczonym przez szkołę  

 wywiązywanie się z powierzonych zadań 

 terminowe oddawanie książek do biblioteki 

 dbanie o mienie szkoły  

                    Aktywność społeczna 

 udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

 udział w zawodach sportowych szkolnych i pozaszkolnych 

 czynny udział w akademiach i uroczystościach szkolnych  

 pełnienie  różnych funkcji w samorządzie klasowym lub szkolnym 

 aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych 

 sprzątanie terenów szkoły  



 dbanie o estetykę sali lekcyjnej 

  udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, wolontariatach 

 rzetelne pełnienie roli dyżurnego 

 pomoc koleżeńska 

    Kultura osobista 

 dbanie o piękno mowy ojczystej (nie używanie wulgaryzmów) 

 stosowanie  form grzecznościowych 

 szacunek do symboli szkolnych i narodowych 

 kulturalne zachowanie w szkole i poza szkołą 

 schludny i niewyzywający strój szkolny 

 brak makijażu i farbowania włosów 

 kolczyki tylko w uszach  

 przestrzeganie zakazu spożywania posiłków i napojów na lekcji 

 nie przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu lekcji   

 galowy strój podczas akademii szkolnych 

 nie stosowanie wobec kolegów przemocy psychicznej i fizycznej 

 nie wchodzenie w konflikt z prawem 

 właściwy stosunek do nauczyciela i pracowników szkoły 

 szanowanie cudzego mienia 

  uczciwość wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów ( nie podaje błędnych danych osobowych, nie ściąga na 

sprawdzianach, itp.) 

 nie upublicznianie wizerunku innych bez zgody osoby zainteresowanej, nie stosowanie cyberprzemocy 

 nie stosowanie używek: papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy 



2. Frekwencja 

 nie wagaruje 

 nie ucieka z lekcji 

 nie spóźnia się do szkoły 

 w terminie usprawiedliwia godziny nieobecne 

 

godziny 

nieusprawiedliwione 

spóźnienia punktacja 

0-1  0-2 6 

2 3-4 5 

3-7 5-6 4 

8-10 7-8 3 

11-20 9-15 2 

powyżej 20 powyżej 15 1 

 

3.     Ocena nauczycieli 

Jest to średnia ocen zachowania ucznia wystawiana przez nauczycieli uczących w danej klasie / na podstawie tabeli 

przygotowywanej przez wychowawcę klasy/, oceny nauczycieli uczących muszą być wystawione nie później niż na tydzień 

przed wystawieniem ostatecznej oceny zachowania. Każdy nauczyciel zobowiązany jest wystawić swoją propozycję oceny 

zachowania. 

4. Samoocena ucznia 

                                           Uczeń dokonuje oceny swojego zachowania, podając uzasadnienie na forum klasy, według  6-cio stopniowej skali ocen.   

                                                                                                                                                                                                                               

II. Z każdej kategorii uczniowi można przyznać od 1 do 6 punktów. Uczeń może uzyskać maksymalnie 36 punktów (po 6 pkt za każdą kategorię) 

minimalnie 6 punktów (po 1 pkt za każdą kategorię) 



Ocenę zachowania wystawia się zgodnie z poniższą skalą 

 

Wzorowe 36-34 

Bardzo dobre 33-28 

Dobre 27-22 

Poprawne 21-16 

Nieodpowiednie 15-9 

Naganne 8-6 

 

Z zastrzeżeniem: 

 Uczeń, który choć w jednej kategorii otrzymał 4 punkty nie może uzyskać oceny wzorowej 

 Uczeń, który choć w jednej kategorii otrzymał 3 punkty nie może uzyskać oceny bardzo dobrej 

 Uczeń, który choć w jednej kategorii otrzymał 2 punkty nie może uzyskać oceny dobrej 

 Uczeń, który choć z dwóch  kategorii otrzymał 1 punkty nie może uzyskać oceny poprawnej 

 

III. W przypadku rażącego naruszenia norm społecznych, prawa cywilnego, karnego ocena zachowania zostaje obniżona do nieodpowiedniej bądź 

nagannej 

 

 

 

 

 

 

 



TABELKA DLA WYCHOWAWCY 

 Imię i nazwisko Obowiązkowość Aktywność 

społeczna 

Kultura osobista Frekwencja Ocena 

nauczycieli 

Samoocena Wystawiona 

ocena 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

 



TABELKA DLA NAUCZYCIELI 

 Imię i nazwisko j. polski matematyka informatyka j. angielski w-f religia 

Obowiązk

owość 

Kultura 

osobista 

Obowiązk

owość 

Kultura 

osobista 

Obowiązk

owość 

Kultura 

osobista 

Obowiązk

owość 

Kultura 

osobista 

Obowiązk

owość 

Kultura 

osobista 

Obowiązk

owość 

Kultura 

osobista 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              



TABELKA DLA NAUCZYCIELI 

 Imię i nazwisko technika historia przyroda plastyka muzyka  

Obowiązk

owość 

Kultura 

osobista 

Obowiązk

owość 

Kultura 

osobista 

Obowiązk

owość 

Kultura 

osobista 

Obowiązk

owość 

Kultura 

osobista 

Obowiązk

owość 

Kultura 

osobista 

Obowiązk

owość 

Kultura 

osobista 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              



Karta oceny ucznia – informacja dla rodziców 

 

Kwartalny arkusz obserwacji zachowania 

Data: 

Uczeń  

 

   

Kategorie oceniania 

(maks. 6p. w każdej 

kategorii) 

Uzyskane punkty 
(maks. 36p.) 

Uwagi 

Obowiązkowość  

 

 

 

 

Aktywność społeczna  

 

 

 

 

Kultura osobista  

 

 

 

 

Frekwencja  

 

 

 

 

Ocena nauczycieli  

 

 

 

 

Samoocena  

 

 

 

 

Suma   

 

Kwartalna informacja o 

zachowaniu: 

  

 

Podpis nauczyciela: ____________________________ 

Karta oceny ucznia – informacja dla rodziców 

 

Kwartalny arkusz obserwacji zachowania 

Data: 

Uczeń  

 

   

Kategorie oceniania 

(maks. 6p. w każdej 

kategorii) 

Uzyskane punkty 
(maks. 36p.) 

Uwagi 

Obowiązkowość  

 

 

 

 

Aktywność społeczna  

 

 

 

 

Kultura osobista  

 

 

 

 

Frekwencja  

 

 

 

 

Ocena nauczycieli  

 

 

 

 

Samoocena  

 

 

 

 

Suma   

 

Kwartalna informacja o 

zachowaniu: 

  

 

Podpis nauczyciela: ____________________________ 


