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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 danego oddziału 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 uczyć; 

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 szczególnych 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 oceny 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 i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 
uzdolnieniach ucznia, 

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 trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.  

Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

Nauczyciel jest obowiązany dostosowywać wymagania edukacyjne, ocenianie osiągnięć 
edukacyjnych i zachowania ucznia do indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwość psychofizycznych ucznia w sytuacjach określonych przepisami prawa. 

2. Wychowawca oddziału 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; 

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są zapoznać się z treścią WZO. 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 Dyrektora szkoły 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 Aspergera, 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. Klasyfikację śródroczna przeprowadza się na koniec pierwszego półrocza roku szkolnego, w 
terminie określanym corocznie w kalendarzu roku szkolnego. 

3. 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. Dla klas I – 
III szkoły podstawowej ustala się jedną roczna ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych i 
zachowania. 
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4. 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. 

5. 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. Zestawienie ocen przewidywanych 
przesyłane jest przez wychowawcę  w wiadomości (Librus), wymagane jest potwierdzenie 
odczytania. 

6. 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.  

Rodzice zostają poinformowani pisemnie o przewidywanych ocenach niedostatecznych i 
nieklasyfikowaniu przez wychowawcę na spotkaniu z rodzicami. Rodzic  i uczeń jest zobowiązany 
potwierdzić otrzymaną informację podpisem. Informacja o zagrożeniu ocena niedostateczną może 
zostać przesłana przez dziennik Librus – wymagane jest potwierdzenie odczytania wiadomośći. 

W przypadku, jeśli rodzic  jest nieobecny na spotkaniu z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu 
oraz nie odczytał wiadomości w dzienniku Librus, wychowawca powiadamia go pisemnie za 
potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym w terminie do 2 dni roboczych po spotkaniu. 

Również miesiąc przed radą klasyfikacyjną nauczyciele informują pisemnie rodziców i uczniów o 
proponowanych ocenach przewidywanych z przedmiotów, wynikających z dotychczasowych ocen. 
Proponowane oceny przewidywane nie są wiążące przy wystawianiu ocen – mają one funkcję 
informacyjną. 

3) w przypadku nieobecności rodziców na spotkaniu, wychowawca przekazuje zestawienie ocen za 
potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym w terminie do 2 dni roboczych po spotkaniu 
(decyduje data stempla pocztowego); 

4) ocena przewidywana, jest to ocena, którą nauczyciel przewiduje, biorąc pod uwagę 
dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne ucznia. Ocena przewidywana nie jest oceną ostateczną. 
Może zostać utrzymana lub podwyższona; 

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany albo 
nieklasyfikowana. 

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

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

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

10. Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych z wyłączeniem ocen z zajęć 
wychowania fizycznego, plastyki i muzyki. 
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11. 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. 

12. 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 bieżące  i półroczne/roczne 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 bieżącej dopuszcza się stosowanie indywidualnych znaków: np. „+” i „-” . Ponadto 

w ocenianiu bieżącym znaki „+” i „-” mogą występować samodzielnie, przekładając 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 z poszczególnych przedmiotów zawarte są w PZO 
(Przedmiotowych Zasadach Oceniania) i przedstawione uczniom i rodzicom na początku roku 
szkolnego: 

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, wewnętrzne 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; 
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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; 

• 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 bieżących z prac pisemnych: 

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

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

języka polskiego 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  

 

Obowiązuje następujący przelicznik na oceny: 

Od 0 do 1,69 – niedostateczny 
Od 1,70 do 2,69 – dopuszczający 
Od 2,70 do 3,69 – dostateczny 
Od 3,70 do 4,69 – dobry 
Od 4,70 do 5,69 – bardzo dobry 
Od 5,70 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 półroczu wykazali się znacznym wzrostem wyników (o  min. 0,5)  w nauce w 
stosunku do I półrocza; 

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

Decyzję podejmuje nauczyciel przedmiotu. 
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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. 

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 półroczne 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 klasyfikacyjną 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. 
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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. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

c) dbałość o honor i tadycje szkoły; 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

g) okazywanie szacunku innym osobom.. 

2. Ustala się jedną ocenę zachowania uwzględniającą wszystkie powyższe elementy. Narzędziem 
pomocniczym jest Punktowy System Oceny Zachowania. 

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 

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

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

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

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

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

9. Ocenę roczną zachowania ustala wychowawca klasy z uwzględnieniem określonych 

w regulaminie kryteriów na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

10. Uczeń jest informowany o otrzymanej ocenie zachowania na tydzień przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Ocena zachowania jest ustnie umotywowana na prośbę 

prawnych opiekunów dziecka. 

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

automatycznie ocenę naganną. 

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

rodziców na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu w okresie pomiędzy wystawieniem oceny a radą 

klasyfikacyjną wychowawca ma prawo obniżyć ocenę. O obniżeniu oceny niezwłocznie 

powiadamia ucznia oraz jego rodziców. 

13. Wymagania na poszczególne oceny zachowania: 

Zachowanie wzorowe 
Uczeń przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły  

(Prawa i Obowiązki Ucznia) 

Stosunek do 

obowiązków 

szkolnych 

Kultura 

osobista 

Aktywność 

społeczna 

Zaangażowanie 

ucznia we własny 

rozwój, 

poszanowanie 

własnej osoby 

Dbałość o 

wygląd 

zewnętrzny i 

przestrzeganie 

właściwego 

stroju 
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1. uczeń osiąga 
wyniki nauczania 
maksymalne w 
stosunku do swo-
ich możliwości, 
2. zawsze jest 
przygotowany do 
lekcji, sumiennie 
wykonuje polece-
nia nauczyciela, 
rzetelnie wywią-
zuje się z powie-
rzonych mu oraz 
podejmowanych 
dobrowolnie róż-
norodnych prac i 
zadań, można na 
nim polegać, 
3. pilnie uważa na 
lekcjach, 
4. zawsze wzo-
rowo wykonuje 
powierzone mu 
obowiązki, 
5. nie opuszcza 
zajęć lekcyjnych 
bez ważnego po-
wodu, 
6. nie ma żadnych 
godzin nieuspra-
wiedliwionych, 
7. nie ma żadnych 

celowych 

spóźnień. 

1. nigdy nie 
używa wulgar-
nych słów, 
wykazuje wy-
soką kulturę 
słowa, 
2. jest toleran-
cyjny, szanuje 
godność oso-
bistą i z sza-
cunkiem od-
nosi się do in-
nych osób, 
3. wzorowo 
zachowuje się 
na lekcjach, 
podczas 
przerw i poza 
szkołą, 
4. respektuje 

zasady 

współżycia 

społecznego i 

ogólnie 

przyjęte 

normy etyczne 

wobec siebie i 

innych, 

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, prze-
ciwstawia się 
przejawom 
przemocy, 
agresji i brutal-
ności, 
6. wykazuje ini-
cjatywę w po-
dejmowaniu 
działalności na 
rzecz klasy, 
szkoły, środo-
wiska lokal-
nego, 
7. postępuje 

zgodnie z 

dobrem 

szkolnej 

społeczności, 

dba o honor i 

tradycje szkoły 

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 

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, 

1. Wygląd 

zewnętrzny i 

strój ucznia   

nigdy nie budzi 

jakichkolwiek 

zastrzeżeń  
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Zachowanie bardzo dobre 

Uczeń przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły  

(Prawa i Obowiązki Ucznia) 

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 
nauczania wysokie 
w stosunku do 
swoich możliwo-
ści, 
2. zawsze jest 
przygotowany do 
lekcji, 
3. wykonuje pole-
cenia nauczyciela, 
podejmuje się wy-
konywania dodat-
kowych zadań na 
prośbę nauczy-
ciela, 
4. pilnie uważa na 
lekcjach, 
5. nie ma godzin  
nieusprawiedliwio-
nych, 
6. nie opuszcza 
zajęć lekcyjnych 
bez ważnego po-
wodu, 
7. nie ma żadnych 

celowych 

spóźnień 

1. Nie używa 

wulgarnych 

słów, jest kul-

turalny wobec 

dorosłych i 

rówieśników 

2. Zachowuje 

się bardzo do-

brze w szkole i 

poza szkołą 

3. respektuje 

zasady współ-

życia społecz-

nego i ogólnie 

przyjęte  

normy etyczne 

wobec siebie i 

innych, 

1. Potrafi 

współpracować 

w zespole.  

2. Gotowy do 

pomocy innym 

3. Dba o wy-

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 

1. w szkole i poza 
szkołą zachowuje się 
bez zarzutu, godnie ją 
reprezentuje, 
2. dba o bezpieczeń-
stwo i zdrowie wła-
sne oraz innych osób. 
3. nie ulega namo-
wom, naciskom, po-
trafi bronić własnego 
zdania, nie daje się 
sprowokować, 
4. sam dostrzega i 
właściwie reaguje na 
własne błędy i po-
tknięcia, 
5. angażuje się (jeżeli 
ma możliwości i pre-
dyspozycje) do 
udziału w konkur-
sach, zawodach, im-
prezach, uroczysto-
ściach klasowych, 
szkolnych i pozasz-
kolnych lub czynnie 
uczestniczy w ich or-
ganizowaniu 
6. rozwija swoje zain-
teresowania i uzdol-
nienia na zajęciach 
szkolnych, pozasz-
kolnych lub poprzez 
samokształcenie, 
7. nie ulega nałogom 

1. Uczeń nosi 

ubiory schludne, 

estetyczne, bez-

pieczne 

2. przestrzega 

ubioru galowego. 

3. Dba o swój 

wygląd, jest czy-

sty i starannie 

ubrany 

4. zawsze chodzi 

we właściwym 

obuwiu na tere-

nie szkoły 

5. odstępstwo 

zdarzyło się 1x 
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się z powierzo-

nych obowiąz-

ków 

 

Zachowanie dobre 

Uczeń przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły  

(Prawa i Obowiązki Ucznia) 

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 
wszystkich podsta-
wowych zadań 
szkolnych 
2. Sporadycznie 
spóźnia się na zaję-
cia szkolne 
3. Ma wszystkie nie-
obecności usprawie-
dliwione 
4. Jest przygoto-

wany do lekcji 

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

wulgaryzmów 

1. Potrafi 
współpracować 
2. Nie używa 
przemocy 
3. Wykazuje ak-

tywności na 

rzecz klasy i 

szkoły 

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

upomnienia nau-

czyciela, koryguje 

własne zachowa-

nie 

1. Uczeń nosi 

ubiory zgodnie z 

normami obycza-

jowymi i prze-

strzega stroju ga-

lowego, 

2. Zdarzyło się (2-

3x), że strój 

ucznia lub zacho-

wanie przez niego 

higieny budziło 

zastrzeżenia, ale 

po zwróceniu 

uwagi dostosował 

się do wymagań 
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Zachowanie poprawne 

Uczeń zazwyczaj przestrzega Regulaminu Szkoły 

zatwierdzonego w Statucie Szkoły  

(Prawa i Obowiązki Ucznia),  

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 zobowiązań 

1. Sporadycznie 
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-

snej inicjatywy 

1. Nie jest zainte-
resowany rozwi-
janiem własnych 
uzdolnień 
2. Upomniany 
koryguje zacho-
wanie  
3. Nie ulega nało-
gom 
4. Zdarza mu się 
być nieprawdo-
mównym 
5. Spontaniczna 

aktywność nie 

zawsze jest kon-

struktywna, ale 

nie jest niebez-

pieczny dla in-

nych, nie niszczy 

mienia i nie upo-

karza 

1. Kilkakrotnie 

(4-5x) zwracano 

uczniowi uwagę 

na niestosowność 

stroju lub niedo-

stateczną dbałość 

o higienę 
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Zachowanie nieodpowiednie 

Uczeń nie przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły  

(Prawa i Obowiązki Ucznia) 

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 nieprzy-
gotowany do lekcji 
2. Często nie wy-
wiązuje się ze zobo-
wiązań 
3. Nie pracuje na 
miarę swoich możli-
wości 
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 ró-

wieśników 

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 współ-
pracy 
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 re-

aguje na uwagi 

nauczyciela 

4. Często od-

rzuca pomoc na-

uczyciela 

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 Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły 

(Prawa i Obowiązki Ucznia) 

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, spóźnie-
nia 
3. Nieprzygotowany 
do lekcji 
4. Umyślnie zakłóca 

przebieg lekcji 

1. Jest wul-
garny, aro-
gancko i lekce-
ważąco odnosi 
się do nauczy-
cieli i rówieśni-
ków 
2. Zachowuje 

się niezgodnie 

z przyjętymi 

normami  

1. Nie potrafi 
współpracować 
2. Wszczyna 
bójki 
3. Niszczy cu-
dze mienie 
4. Jest obojętny 
na cudzą 
krzywdę 
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 prze-

strzega bezpie-

czeństwa 

5.  Ulega nało-

gom-posiada lub 

pali papierosy i e-

papierosy, po-

siada lub pije al-

kohol, posiada 

lub przyjmuje 

narkotyki lub do-

palacze i tym sa-

mym naraża na 

uszczerbek nie 

tylko własne 

zdrowie,  ale i do-

bre imię szkoły  

1. Notorycznie 

niestosownie 

ubrany. 

2. Notorycznie 

nie dba  o higienę 

i wygląd. 

3. Notorycznie 

nie reaguje na 

zwracanie mu 

uwagi. 
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§ 11 

Zastrzeżenia do oceny klasyfikacyjnej 

I Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania 

Tryb I 

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

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 

ustawy o systemie oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej w części dotyczącej 

danego ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę.  

3. Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać komisję, która 

przeprowadza postępowanie wyjaśniające oraz ustala roczną ocenę zachowania. 

Tryb II 

1. 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. 

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

prawnych opiekunów dziecka w przypadku, gdy uczeń spełnia 4 z 5 wymienionych w regulaminie 

warunków: 

Uczeń: 

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

- wywiązał się ze wszystkich zadań powierzonych mu przez szkołę 

- wykazał się wyróżniającą postawą w respektowaniu zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych 

- pomaga w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych 

- spełnia wymagania na ocenę, o którą się ubiega, ujęte w wewnątrzszkolnych Zasadch Oceniania 
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3. W skład komisji rozpatrującej wniosek o podwyższenie oceny zachowania wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewod-

niczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog/psycholog 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

6) przedstawiciel rady rodziców.  

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

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

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

komisji. 

4. Z posiedzenia komisji, sporządza się protokół, zawierający: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna i nie niższa od ustalonej wcześniej. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

II Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych 

Tryb I 

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

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  
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Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno 

wychowawczych.  

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

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 

ustawy o systemie oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej w części dotyczącej 

danego ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę.  

3. Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać komisję, która prze-

prowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian wiadomości i umie-

jętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych. 

Tryb II 

1. Rodzice / prawni opiekunowie ucznia mają prawo wnioskować na piśmie do nauczycieli po-

szczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni robocze od otrzymania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. 

We wniosku należy określić ocenę, o którą obiega się uczeń oraz uzasadnienie prośby. 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie rocznej oceny przewidywanej tylko o jeden stopień  i 

tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen bieżących jest równa 

ocenie, o którą się ubiega – lub od niej wyższa. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

 - 100% usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach 

- Przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych w wyznaczonych terminach; 

 - udział w zajęciach wyrównawczych (w przypadku uczniów ze wskazaniami do takich za-

jęć) 

 - skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy 
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 - zaistnienie innych ważnych okoliczności, uniemożliwiających uzyskanie oceny wyższej niż 

przewidywana (np. długotrwała choroba, sytuacja rodzinna) 

4. W przypadku spełnienia przez ucznia powyższych kryteriów, wychowawca i nauczyciel przed-

miotu  odnotowują ten fakt na podaniu ucznia i wyrażają zgodę na przystąpienie ucznia do spraw-

dzianu wiadomości. 

5. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punktach 1-3, prośba 

składającego wniosek zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel przedmiotu odnotowuje na 

podaniu jego przyczynę. 

6. Uczeń spełniający wszystkie warunki przystępuje do sprawdzianu najpóźniej 2 dni przed zebra-

niem rady klasyfikacyjnej. 

III Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, ubiegającego się o podwyższenie rocz-

nej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, ubiegającego się o podwyższenie rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych obejmuje: 

a) część ustną 

b) część pisemną 

c) w przypadku muzyki, plastyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego mogą to być rów-

nież zadania praktyczne 

2. Podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych może nastąpić jedynie w przy-

padku, gdy sprawdzian został napisany na ocenę, o którą się ubiegał uczeń, lub wyższą.  

3. Ostateczna klasyfikacyjna ocena roczna nie może być niższa od oceny przewidywanej. 

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem.  

5. Dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

ucznia. W skład komisji wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;  
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może 

być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły po-

wołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powoła-

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

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

a) skład komisji,  

b) termin sprawdzianu,  

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,  

d) imię i nazwisko ucznia,  

e) zadania (pytania) sprawdzające,  

f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.  

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia;  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

21. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu sprawdzają-

cego jest ostateczna. 

§ 12 

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. 

 

§ 13 

Egzamin klasyfikacyjny 

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. 
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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 przeprowa-

dzany ten egzamin. 

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.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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§ 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 informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 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 je-

den raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu popraw-

kowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

§16 
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Egzamin ósmoklasisty 

1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin ze-

wnętrzny. 

2. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 

w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I – VIII. 

3. Ósmoklasista przystępuje do egzaminów z przedmiotów określonych w obowiązujących przepi-

sach prawa. 

4. przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe. 

5. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

6. Egzamin odbywa się w terminie wyznaczonym przez CKE. Uczeń, który z przyczyn losowych 

lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w wyznaczonym terminie, przystąpi do niego w do-

datkowym terminie ustalonym przez CKE. 

7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim , organizowanym z zakresu jed-

nego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. Zwol-

nienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku. 

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

9. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu określają Procedury Centralnej Komisji Eduka-

cyjnej.  

§ 

 

Ocenianie , klasyfikowanie i promowanie uczniów objętych nauczaniem indywidualnym, 

indywidualnym programem nauki, indywidualnym tokiem nauki, nauczaniem  

domowym 

1. Nauczanie indywidualne 

Nauczanie indywidualne jest formą organizacji zajęć, a uczeń zakwalifikowany do tej formy na-

uczania i wychowania podlega przepisom dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania ob-

owiązujących wszystkich uczniów.  

Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli prowadzących 

zajęcia nauczania indywidualnego. 

 

2. Indywidualny program nauki 
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1. Ocenianie, klasyfikacja oraz promocja ucznia, który otrzymał zezwolenie na realizację IPN od-
bywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz na zasadach wynikających z niego, a zapisanych 
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania danej szkoły, tj. na tych samych zasadach, co ocenianie 
innych uczniów w danej szkole. 

3. Indywidualny tok nauki 

1. Indywidualny tok nauki (dalej ITN) - uczeń może realizować ITN z jednego, kilku lub wszystkich 
obowiązujących zajęć edukacyjnych według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy. 

2. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do 
klasy programowo wyższej, w swojej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole 
wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie. 

3. Ocenianie oraz promocja ucznia, który otrzymał zezwolenie na realizację ITN odbywa się na 
warunkach i w sposób określony w przepisach rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach pu-
blicznych. 

 4. Klasyfikacja ucznia realizującego ITN odbywa się na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego - z 
zajęć edukacyjnych, które realizuje w ramach ITN. 

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowa-
nia ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfi-
kacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

Klasyfikacja roczna zaś - począwszy od klasy IV szkoły podstawowej - polega na podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania ucznia w danym roku szkolnym. 

Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego pro-

gram nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie 

całego roku szkolnego. 

 

4. Nauczanie domowe 

1. Uczeń realizujący nauczanie domowe  przystępuje do  rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, 

dających podstawę promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły (zgodnie z przepisami za-

wartymi w Ustawie o systemie oświaty). 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla takiego ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych:  

 zajęcia techniczne, 

 plastyka, 

 muzyka, 

 zajęcia artystyczne, 
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 wychowanie fizyczne 

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 
3. Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 
 
4. Uczniowi dostosowuje się wymagania do jego potrzeb i możliwości na podstawie opinii lub 
orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egza-

minu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę 

zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił 
na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą  W skład komisji 
wchodzą: 

1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji; 

2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowa-

dzany ten egzamin. 

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczegól-
ności: 

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 pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

Dziecko nauczane poza szkołą, które z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wy-
znaczonym przez dyrektora szkoły.  
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§ 17 

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. 

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. 

§ 18 

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. 
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§ 19 

Ewaluacja WZO 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania są dokumentem otwartym. Wnioski dotyczące zmian mogą 
zgłaszać wszystkie organa Szkoły.  

§ 20 

Zmiany w zapisach WZO i PZO 

1. Wszelkich zmian w WZO dokonuje wyłącznie Rada Pedagogiczna.  

2. Ustalenia szczegółowe dotyczące zajęć edukacyjnych podejmują nauczyciele w PZO na początku 
roku szkolnego.  

§ 21 

Postanowienia końcowe 

 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania stanowią część Statutu Szkoły.  

2. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym dokumentem oraz sprawy sporne wynikające z 
realizacji jego ustaleń rozstrzyga Dyrektor.  

3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania są dostępne do wglądu uczniów, rodziców i nauczycieli: na 
stronie internetowej Szkoły i w bibliotece szkolnej.  

4. Rada Pedagogiczna zatwierdziła Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania na posiedzeniu w dniu  
28 sierpnia 2020r.  

5. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r. 


