
 
 
 
 

 
 
 
 

REGULAMIN 
oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 
z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Funduszu Narodów Zjednoczonych 
na Rzecz Dzieci UNICEF 

w Malborku 
 
 
 

Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 30 września 2015 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy regulamin ma ukierunkować nauczyciela w realizacji trudnego zadania, jakim 
jest ocena postępów i osiągnięć edukacyjnych ucznia naszej szkoły. Założenia regulaminu 
pomogą rozpoznać postępy ucznia w miarę obiektywny sposób w odniesieniu do 
aktualnych wymagań edukacyjnych.  
 
 
 
Podstawą prawną niniejszego dokumentu jest: 
 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 843) 
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I.  Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego 
 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości oraz umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 
nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny. 
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez uczniów zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w 
statucie szkoły. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) monitorowanie pracy ucznia oraz 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; 

2) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych jego zachowaniu 
oraz postępach w tym zakresie; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  
4) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju; 
5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 
ucznia; 

6) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno – wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) 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 danej 
szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 
opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 
II.  Zasady oceniania 

 
4. Podstawowe zasady oceniania: 
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1) Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz 
rodziców (oprawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych 
do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z 
realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania 
osiągnięć edukacyjnych uczniów, możliwościach poprawy uzyskiwanych ocen 
cząstkowych oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. Rodzice (prawni opiekunowie) zostają poinformowani przez 
wychowawcę o obowiązku zapoznania się na stronie internetowej szkoły z 
kryteriami oceniania, wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny i 
sposobem sprawdzania osiągnięć.  

2) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 
oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach 
oceniania zachowania, a także o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców (prawnych 
opiekunów).  

4) Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 
uzasadnia na piśmie wystawioną ocenę. 

5) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na 
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia: posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na 
podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym 
programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia; 
posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 
podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań 
wspierających, opracowanym dla ucznia; posiadającego opinię poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 
specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na 
podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających 
opracowanym dla ucznia; nieposiadającego orzeczenia lub opinii, ale objętego 
pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń 
zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia. 

6) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 
fizycznego – na podstawie tej opinii. 

  
III.  Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 
5. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się 

w przedostatnim tygodniu przed feriami. Klasyfikację roczną przeprowadza się w 
przedostatnim tygodniu przed wakacjami danego roku szkolnego. 

6.  
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1) Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 
poszczególni nauczyciele muszą poinformować ucznia i jego rodziców o 
grożących uczniowi ocenach niedostatecznych. 

2) Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 
poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców 
(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 

3) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być 
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z wyjątkiem uczniów klas 
programowo najwyższych. 

4) Ocena śródroczna i roczna jest wynikiem dokonanej przez nauczyciela na 
podstawie e-dziennika analizy ocen sumujących i wyrażana jest stopniem. 

5) Postępy uczniów korzystających z pomocy rewalidenta, logopedy i reedukatora 
wyrażane są za pomocą oceny opisowej. 

7. Śródroczne i roczne klasyfikowanie w klasach IV – VI ustala się według 
następującej skali ocen: 
1) stopień celujący   – 6  
2) stopień bardzo dobry   – 5 
3) stopień dobry  – 4 
4) stopień dostateczny – 3 
5) stopień dopuszczający    – 2 
6) stopień niedostateczny – 1 

Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w 
ust. 7 pkt 1) – 5).  
Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 7 
pkt 6). 

8.  
1) Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali określonej w statucie 
szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

a. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego 
osiągnięć edukacyjnych, z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 
planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego, opracowanego dla niego na podstawie odrębnych 
przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się, co 
najmniej raz w ciągu roku szkolnego w terminach określonych w statucie 
szkoły. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w oddziale integracyjnym są ocenami 
opisowymi.   

2) Klasyfikowanie śródroczne i roczne w kl. I – III polega na podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia i ustaleniu jednej 
śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, przy czym są one ocenami opisowymi.  
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a. Klasyfikowanie śródroczne i roczne ucznia z indywidualnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz z dostosowaniem do możliwości  
psychofizycznych ucznia w klasach I – III polega na podsumowaniu jego 
osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 
planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu 
edukacyjno-terapeutycznego, opracowanego dla niego na podstawie 
odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 
ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej, z zajęć edukacyjnych i rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania, przy czym są one ocenami opisowymi. 

3) Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych 
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 

a. Klasyfikowanie roczne ucznia z indywidualnymi potrzebami  począwszy 
od klasy IV, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z 
zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z 
uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznym, opracowanego dla niego na podstawie odrębnych 
przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 
rocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, przy czym są one ocenami opisowymi.  

4) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a 
śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po 
zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy.   Śródroczna i roczna cena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych powinna wynikać ze średniej oceny 
wygenerowanej przez e-dziennik:  

niedostateczny: 1,0 – 1,5;  
dopuszczający: 1,51 – 2,5;  
dostateczny: 2,51 – 3,5;  
dobry: 3,51 – 4,5;  
bardzo dobry: 4,51 – 5,5;  
celujący: 5,51 – 6,0.  

Nauczyciel może podwyższyć ocenę śródroczną i roczną, jeżeli do wyższej oceny 
uczniowi brakuje nie więcej niż 0,1 punktu. W tej sytuacji należy wziąć pod uwagę 
zaangażowanie, systematyczność i możliwości ucznia. 

a. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć 
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe 
zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć 
edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo 
wyższej ani na ukończenie szkoły. 

b. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub 
dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo 
„nieklasyfikowana”. 
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5) W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 
edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po 
zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne. 

6) Jeżeli w wyniku klasyfikacji stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki, szkoła powinna w miarę 
określonych możliwości stworzyć uczniowi szansę wyrównania braków poprzez: 

a. stały kontakt z psychologiem szkolnym 
b. współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w zakresie metod 

pracy z uczniem i zakresu wymagań 
c. współpracę z rodzicami 
d. organizację pomocy koleżeńskiej 
e. dostosowanie wymagań edukacyjnych do poziomu ucznia 
f. zajęcia wyrównawcze 

7) Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której 
mowa w art. 44 i ust.1 pkt 2 i ust. 4 ustawy, uwzględnia poziom i postępy w 
opanowaniu  prze ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio 
wymagań i efektów kształcenia, o których mowa w art. 44b ust.3 ustawy, dla 
danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 
uzdolnień. 

8) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych 
zajęć edukacyjnych celującą ocenę roczną. 

 
IV. Ocenianie bieżące 
 

9.  
1) Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach IV – VI ustala się według skali 

określonej w statucie szkoły. Wszystkie wprowadzone do e-dziennika oceny 
bieżące powinny posiadać wagę zgodną z ustaleniami. Testy, prace klasowe, 
prezentacje, projekty, osiągnięcie wysokiej lokaty w konkursie – waga 3; 
sprawdziany, prace stylistyczne, wypracowania, dyktando, recytacja, prowadzenie 
zeszytu ćwiczeń, opowiadanie treści lektury, praca z tekstem źródłowym, praca z 
mapą, modlitwa – waga 2; kartkówka, odpowiedź ustna, aktywność, praca na 
lekcji, praca domowa, praca w grupie, przygotowanie do lekcji, wykonanie plakatu, 
czytanie, scenki dialogowe, piosenki, wierszyki na lekcjach języka obcego, udział w 
konkursach, prace dodatkowe – waga 1. Oceny bieżące wystawiane są za 
posiadaną wiedzę i umiejętności w ramach różnych działań ucznia, takich jak np.: 

 pisemne prace klasowe 
 okresowe sprawdziany 
 odpowiedzi ustne, prezentacje, dyskusje 
 prace pisemne, ćwiczenia praktyczne, prace rysunkowe 
 referaty, prace domowe 
 prace grupowe 
 aktywność ucznia, zaangażowanie ucznia podczas lekcji 
 sukcesy w konkursach, kołach zainteresowań, wystąpienia itp. związane 

z przedmiotem 
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 sposób prowadzenia zeszytu. 
Każdy nauczyciel ma prawo w swej pracy stosować i oceniać każdy obszar aktywności 
ucznia, który służy osiąganiu określonych wcześniej umiejętności przedmiotowych. W 
przedmiotowym systemie oceniania nauczyciel określa obszary aktywności, które będą 
oceniane i wyróżnia te, które są obowiązkowe dla wszystkich uczniów oraz takie, które 
uczeń może podejmować dobrowolnie. 

a. W ocenianiu bieżącym nauczyciel przekazuje uczniom ustnie lub 
pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 
uczeniu się, poprzez wskazaniem, co uczeń robi dobrze, a co wymaga 
poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. Informacje te mogą również 
pochodzić od innego ucznia – ocena koleżeńska lub być wynikiem 
samooceny.  

b. Nauczyciel wraz z uczniami ustalają na początku roku szkolnego, w jaki 
sposób będą oceniali poszczególne formy wiedzy i umiejętności – czy 
komentarzem ustnym lub pisemnym, czy ocena sumującą. Jeżeli ocena 
będzie wyrażana komentarzem ustnym lub pisemnym to poprzez 
wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 
powinien dalej się uczyć. 

2) Uczeń ma możliwość poprawy ocen cząstkowych z wyłączeniem oceny za 
aktywność. Każda ocena cząstkowa: niedostateczna, dopuszczająca, dostateczna i 
dobra może być poprawiona tylko raz. Poprawa musi nastąpić do dwóch tygodni 
od powrotu ucznia do szkoły. Po okresie nieobecności dłuższej niż miesiąc, rodzic 
może zwrócić się o indywidualne ustalenie terminów po złożeniu odpowiedniego 
podania do dyrekcji szkoły. Obie oceny wpisywane są do e-dziennika i brane są 
pod uwagę przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej. 

3) Ustala się dla przedmiotów szkolnych wspólną procentową skalę oceniania 
sprawdzianów i testów:  

0 – 29% – niedostateczny;  
30 – 49% – dopuszczający;  
50 – 74% – dostateczny;  
75 – 89% – dobry;  
90 – 100% – bardzo dobry;  
od 90% plus zadania dodatkowe – celujący.  

Nauczyciel może przyjąć pięciostopniową skalę ocen – bez oceny celujący. W 
poszczególnych przedziałach punktowych na daną ocenę cząstkową przy skrajnych 
wartościach – najwyższej – stawia się plus; najniższej – stawia się minus. Jeżeli 
rozpiętość w przedziale punktowym jest mniejsza niż trzy punkty nie stawia się 
ocen z plusem i minusem. 

4) klasach edukacji wczesnoszkolnej (I – III) ocenianie bieżące odbywa się przez 
zastosowanie następujących oznaczeń: 
                      

   
WSPANIALE 

   
BARDZO DOBRZE 
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PRAWIDŁOWO 

   
POSTARAJ SIĘ 

   
MOŻE BYĆ LEPIEJ 

   
PRACUJ WIĘCEJ 

 
5) W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 

ocenami opisowymi. Oceny bieżące dla uczniów z indywidualnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz z dostosowaniem do możliwości 
psychofizycznych w oddziale integracyjnym są ocenami opisowymi. Ocena 
opisowa odzwierciedla poziom opanowanych przez ucznia wiadomości i 
umiejętności oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne związane z 
przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień. 

10. Kryteria ocen bieżących określających poziom wiadomości i umiejętności ucznia 
określą szczegółowo nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych 
obowiązujących w szkolnym planie nauczania – załączniki. 

11. Bieżące ocenianie w klasach IV – VI ustala się wg następującej skali ocen: 
1) stopień celujący   – 6  
2) stopień bardzo dobry   – 5 
3) stopień dobry  – 4 
4) stopień dostateczny – 3 
5) stopień dopuszczający    – 2 
6) stopień niedostateczny – 1 

Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących znaku „+” lub „-” 
Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od 2 do 6. 
Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu 1. 

12. Podstawowym dokumentem rejestrowania ocen i osiągnięć ucznia jest e-dziennik, 
a w sprawach wychowawczych arkusz spostrzeżeń i obserwacji pedagoga i 
psychologa szkolnego oraz dokumentacja zawarta w „teczce wychowawcy”. 
 

V.  Kryteria oceniania uwzględnione w przedmiotowych systemach oceniania 
 

13. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 
1) stopień celujący – otrzymuje uczeń, który: 

a. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program 
nauczania przedmiotu w danej klasie samodzielnie i twórczo rozwija 
własne uzdolnienia, 
oraz 

b. biegle posługuje się zdobytymi właściwościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej 



Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 
z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku 

 

9 

 

klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania 
wykraczające poza program nauczania tej klasy, 
lub 

c. osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i 
innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim 
(regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne 
osiągnięcia. 

d. wykazuje się dużą systematycznością, zdyscyplinowaniem, pracowitością 
oraz stanowi wzór do naśladowania 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie, 
oraz 

b. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 
nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 
zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c. pracuje systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji 
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w 
danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania 
zawarte w minimum programowym,  
oraz  

b. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 
typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 

c. wykazuje się samodzielnością, sumiennością i samodyscypliną 
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w 
danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w 
minimum programowym, 
oraz  

b. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o 
średnim stopniu trudności, 

c. pracuje w miarę systematycznie i doskonali w sobie tę cechę 
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a. ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie 
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z 
danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 
oraz  

b. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o 
niewielkim stopniu trudności, 

c. pracuje systematycznie na miarę swoich możliwości 
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum 
programowym przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w 
wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 
wiedzy z tego przedmiotu, 
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oraz  
b. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności, 
c. nie pracuje na lekcjach i w domu 

14. Zasady sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia zawarte są w rozdziale V 
Regulaminu Praw i Obowiązków Ucznia stanowiącego załącznik do statutu szkoły. 
 

VI.  Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 

15.  
1) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej, w tym Publicznej Poradni Specjalistycznej, dostosować 
wymagania edukacyjne 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) Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u 
którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej 
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 
specjalistycznej. 

3) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia oraz 
ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

4) W przypadku ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty 
pomocą w psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

5) 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 funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają 
trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikających ze specyfiki ich 
funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego. 

16. Dla uczniów, u których zgodnie z orzeczeniem poradni stwierdzono specyficzne 
trudności w uczeniu się – z wymagań edukacyjnych wykreśla się te, którym uczeń 
nie jest w stanie sprostać. Dotyczą one najczęściej rozumienia lub używania mowy 
w formie wypowiedzi ustnej lub pisemnej, które mogą mieć związek z 
zaburzeniami funkcji słuchowych, myślenia, mówienia, czytania, techniki pisania, 
stosowania poprawnej pisowni lub liczenia. Zakłada się, że każdy uczeń może 
odnosić sukcesy edukacyjne; z tym, że poziom i czas dochodzenia do różnych 
osiągnięć mogą być dla każdego inne. Określenie czasu i sposobów dochodzenia 
do osiągnięć pozostawia się nauczycielom, którzy znają możliwości ucznia i 
warunki, w jakich odbywa się edukacja. 

17.  
1) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 



Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 
z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku 

 

11 

 

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.  

2) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 
nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

3) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”. 

18. Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie 
edukacyjnym, co najmniej o jeden rok zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin 
zajęć edukacyjnych. 

19. Uczniom szczególnie uzdolnionym nauczyciel zobowiązany jest zawyżyć poziom 
wymagań edukacyjnych zgodnie z kierunkiem jego uzdolnień i zaleceniami 
psychologa, poradni. 

20. W klasach integracyjnych dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
nauczyciele zobowiązani są do tworzenia indywidualnych programów 
terapeutycznych, współpracując z psychologiem, logopedą, rehabilitantem. 

 
VII.  Ocena z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, religii 

 
21. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki – jeżeli 

nie są one zajęciami kierunkowymi – należy w szczególności brać pod uwagę 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu 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.  

22.  
1) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o 
braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarze, na 
czas określony w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia 
wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.  

2) Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia 
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega 
klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”.  

3) Dyrektor ma możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na 
zajęciach wychowania fizycznego; podstawa do tego zwolnienia będzie opinia 
lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych ten uczeń nie może wykonywać oraz 
przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania 
fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza 
ćwiczeń. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Jednocześnie 
nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do 
otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i 
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możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia określonych ćwiczeń.  

23. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy. 
 

VIII.  Ocena zachowania 
 

24. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 
podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

25. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w 
statucie szkoły. 

26. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 
podstawowej, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe 
2) bardzo dobre 
3) dobre 
4) poprawne 
5) nieodpowiednie 
6) naganne. 

a. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy 
uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na 
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno 
– pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.   

27. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 
zachowania są ocenami opisowymi. 

28. Uczeń klas I – III za swoje osiągnięcia w nauce i zachowaniu może otrzymać 
odznakę WSPANIAŁEGO UCZNIA, jeżeli: 

w stosunku do obowiązków szkolnych: 
 Wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest wzorem dla 

innych. 
 Jest przygotowany do lekcji. 
 Wykonuje polecenia nauczyciela. 
 Osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, wykazuje własną 

aktywność intelektualną w zdobywaniu wiedzy. 
 Bierze udział – jeśli ma możliwości i predyspozycje w konkursach, olimpiadach, 

zawodach szkolnych i pozaszkolnych. 
 Pilnie i aktywnie uczestniczy w lekcjach. 
 Nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych. 
 Nie ma żadnych spóźnień nieusprawiedliwionych. 
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w zakresie kultury osobistej: 

 Prezentuje wysoką kulturę słowa. 
 Respektuje zasady współżycia społecznego, przyjęte normy klasowe i szkolne, 

szanuje prawa innych. 
 Jest uczynny, chętnie pomaga innym. 
 Jest uczciwy i prawdomówny. 
 Nosi zmienne obuwie. 
 Dba o estetykę swojego wyglądu, nosi strój odpowiedni do miejsca i sytuacji. 
 Szanuje mienie własne, innych ludzi i społeczne. 
 Przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji, brutalności, przestrzega 

kodeksu przeciwko przemocy. 
 Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych. 

 
w zakresie aktywności społecznej: 

 Wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki dyżurnego i inne funkcje 
klasowe. 

 Dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia. 
 Jest zaangażowany w życie klasy. 
 Sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia. 
 Z własnej inicjatywy podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły. 
 Postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje 

szkoły. 
29. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi są ocenami opisowymi.  
30. Szczegółowe kryteria oceny zachowania w klasach IV – VI:  

 
OCENĘ WZOROWĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

 
STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH: 

 wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest wzorem dla 
innych, 

 jest przygotowany do lekcji, 
 chętnie wykonuje polecenia nauczyciela, 
 osiąga wyniki w nauce w miarę swoich możliwości, wykazuje własną 

aktywność intelektualną w zdobywaniu wiedzy, 
 bierze udział – jeżeli ma możliwości i predyspozycje w konkursach 

(olimpiadach zawodach) szkolnych i pozaszkolnych osiągając lokaty i czynnie 
uczestniczy w ich przygotowaniu i przebiegu, 

 pilnie i aktywnie uważa na lekcjach, 
 nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych, 
 nie ma żadnych spóźnień nieusprawiedliwionych. 

 
KULTURA OSOBISTA: 

 prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, 
 respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm szanując 

prawa innych, 



Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 
z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku 

 

14 

 

 jest uczynny, chętnie pomaga innym, uczciwy i prawdomówny, 
 wzorowo zachowuje sie w szkole i poza szkołą, 
 chodzi na terenie szkoły w obuwiu zmiennym, 
 dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą, nosi strój odpowiedni do 

miejsca i sytuacji, 
 szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, 
 przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i brutalności, przestrzega 

kodeksu przeciwko przemocy, 
 dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

 
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA: 

 zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne 
zobowiązania), 

 dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia, 
 jest zaangażowany w życie klasy i szkoły oraz godnie ją reprezentuje na 

zewnątrz, 
 sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia, 
 często z własnej inicjatywy podejmuje działania na rzecz innych osób, klasy i 

szkoły, 
 postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje 

szkoły. 
 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 
 
STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH: 

 wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminu szkolnego, 
 jest przygotowany do lekcji, 
 wykonuje polecenia nauczyciela, 
 uważa na lekcjach, 
 nie ma godzin nieusprawiedliwionych, 
 nie ma żadnych spóźnień, 
 angażuje się – jeżeli ma możliwości i predyspozycje do udziału w konkursach, 

olimpiadach, zawodach szkolnych. 
 
KULTURA OSOBISTA: 

 prezentuje wysoką kulturę słowa, 
 jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych, 
 jest uczynny, chętnie pomaga innym, 
 chodzi na terenie szkoły w obuwiu zmiennym, 
 dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą, 
 szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, 
 przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji. 

 
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA: 

 bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne 
zobowiązania), 

 angażuje się w życie klasy, szkoły i godnie ją reprezentuje na zewnątrz, 
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 dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia, 
 potrafi właściwie reagować na własne błędy i potknięcia, 
 postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje 

szkoły. 
 

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 
 
STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH: 

 przestrzega regulaminu szkolnego, 
 systematycznie uczęszcza na zajęcia i przygotowuje sie do nich, 
 wykonuje polecenia nauczyciela, 
 uważa na lekcjach, 
 nie ma godzin nieusprawiedliwionych. 

 
KULTURA OSOBISTA: 

 prezentuje wysoką kulturę słowa, 
 stara się być miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych, 
 stara sie pomagać innym, 
 chodzi na terenie szkoły w obuwiu zmiennym, 
 dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą, 
 stara się szanować mienie własne, innych osób i społeczne, 
 stara się przeciwstawiać przejawom przemocy i agresji, 
 respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm szanując 

prawa innych, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi. 
 
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA: 

 stara sie wywiązywać z powierzonych mu obowiązków, 
 stara się angażować w życie klasy i szkoły, 
 dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia, 
 dba o honor i tradycje szkoły. 

 
OCENĘ POPRAWNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

 
STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH: 

 na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły (zdarzają mu się 
drobne uchybienia), 

 zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, podręcznika 
itp.), 

 nie osiąga wyników stosowanie do swoich możliwości z powodu 
niesystematyczności,  

 wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem, 
 stara się zastosować do uwag nauczyciela i innych pracowników szkoły, 
 stara się nie spóźniać na lekcje. 

 
KULTURA OSOBISTA: 

 szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, 
 nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, 
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 stara się unikać kłótni i konfliktów, 
 systematycznie stara się poprawić swoje zachowanie. 

 
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA: 

 sporadycznie podejmuje działania społeczne, 
 uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 
 na ogół wywiązuje sie z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac. 

 
OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

 
STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH: 

 często łamie zasady regulaminu szkolnego, 
 często jest nieprzygotowany do lekcji (nie odrabia prac domowych, nie 

przynosi podręczników, zeszytów itp.), 
 osiąga niskie wyniki w nauce z powodu zaniedbania obowiązków szkolnych, 
 często nie reaguje na uwagi nauczyciela, 
 często nie wykonuje poleceń nauczyciela, 
 swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć lub uroczystości szkolnych, 
 często spóźnia się na lekcje. 

 
KULTURA OSOBISTA: 

 nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, 
personelu szkoły i kolegów, używa wulgarnych słów, 

 ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym 
łamaniu obowiązujących norm i zasad, 

 często nie zmienia obuwia, 
 nie reaguje na przejawy przemocy i agresji, bierze udział w bójkach, kłamie, 

oszukuje, 
 nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie bierze narkotyków, 
 nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, 
 ma negatywny wpływ na innych. 

 
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA: 

 nie podejmuje żadnych działań społecznych, 
 nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły, kolegów, 
 swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych (przynosi do szkoły 

niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub od grupy w 
czasie przerw, wyjść i wycieczek, na przerwach zachowuje sie w sposób 
zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych). 

Ocenę tą otrzymuje uczeń, gdy środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą 
pozytywny skutek. 
 

OCENĘ NAGANNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 
 
STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH: 

 nie przestrzega zasad regulaminu szkolnego, nie wywiązuje się z obowiązków 
ucznia, 
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 osiąga zdecydowanie niskie wyniki w nauce z powodu zaniedbania 
obowiązków szkolnych, 

 uniemożliwia prowadzenie lekcji, nie reaguje na uwagi nauczyciela, 
 uczestnictwo w imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich 

przebiegu, 
 bez pozwolenia wychodzi ze szkoły w czasie przerw lub w czasie lekcji, 
 wykazuje brak szacunku do pracowników szkoły, 
 odmawia wykonania polecenia nauczyciela, 
 wagaruje, bardzo często spóźnia się na zajęciach, 

 
KULTURA OSOBISTA: 

 demonstracyjnie nie dba o kulturę języka, wyraża się w sposób wulgarny, jest 
arogancki i agresywny, 

 jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich, 
 demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, 

wyśmiewa sie, dopuszcza sie wyzywających gestów itp.), 
 ma negatywny wpływ na społeczność szkolną, 
 dezorganizuje życie klasy i szkoły, uniemożliwia prowadzenie lekcji, 
 wpływa demoralizująco na rówieśników, 
 nagminnie nie zmienia obuwia, 
 celowo niszczy własność prywatną i szkolną, nie wywiązuje się z obowiązku 

naprawienia szkody, 
 wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, 

włamania), 
 przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje (noże, 

strzykawki, narkotyki, rozpuszczalniki itp.), 
 ulega nałogom i nakłania do nich innych. 

 
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA: 

 złośliwie uchyla się od pracy na rzecz klasy lub szkoły, 
 nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków 

zaradczych, 
 swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych, 
 znęca sie psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, 

zastraszanie. 
31. Ocenę wystawia wychowawca uwzględniając opinię innych nauczycieli, 

pracowników szkoły i uczniów o danym uczniu. Ocena zachowania ustalona przez 
wychowawcę jest ostateczna. 

32. 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. 

33. Ocena kwalifikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyższej. 
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Jednakże rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 
programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole, co 
najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

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

IX.  Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  
zachowania 

 
35. Na tydzień przed wystawieniem oceny z zachowania wychowawca pisemnie i w e- 

dzienniku powiadamia rodziców o proponowanej ocenie. W ciągu pięciu dni od 
otrzymania propozycji oceny rodzic ma prawo złożyć wniosek do dyrektora szkoły 
o jej podwyższenie.  
Dyrektor przekazuje wniosek wychowawcy. Wychowawca w ciągu 2 dni na piśmie 
uzasadnia propozycję oceny. 

 Następnie dyrektor powołuje zespół w składzie: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji 
2) wychowawca klasy 
3) psycholog 
4) pedagog 
5) nauczyciele uczący ucznia. 

Zespół analizuje propozycję oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami ocen 
zachowania i procedurami przyjętymi w statucie szkoły. 
Komisja ustala ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W 
przypadku równej liczby głosów decyduje przewodniczący komisji.  
Postępowanie w tej sprawie powinno się zakończyć przed posiedzeniem 
klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

 
X.  Egzamin sprawdzający 

 
36.  Jeśli uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) uważają, że proponowana przez 

nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest zaniżona, to mają prawo do poprawienia tej 
oceny. 

 
XI.  Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej i semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych – egzamin 
sprawdzający. 

 
37. Z zachowaniem trybu: 

1) Uczeń ma prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej, jeżeli ustalona przez 
nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest jego zdaniem, lub zdaniem jego rodziców 
(opiekunów prawnych) zaniżona.  
Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego 
rodziców (opiekunów prawnych), zgłoszoną do dyrektora szkoły – nie później niż w 
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terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, przy czym nie może być to 
termin późniejszy niż przedostatni dzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 

2) Dla przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje komisję w składzie: 
a. dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 
b. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu jako egzaminator, 
c. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, jako członek 

komisji, 
d. w egzaminie może uczestniczyć – bez prawa głosu wychowawca klasy. 

3) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2) punkt b, może być zwolniony na własną 
prośbę z udziału w pracy komisji sprawdzającej. Wówczas, a także w innych 
uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela 
tego przedmiotu z tej lub innej szkoły. 

4) Sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się w formie 
pisemnej lub ustnej – uzgodnionej z uczniem, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, 
muzyka, technika, wychowanie fizyczne, z których sprawdzian powinien mieć 
przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

5) Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) sprawdzające proponuje nauczyciel 
danego przedmiotu w porozumieniu z innym nauczycielem tego samego lub 
pokrewnego przedmiotu. Stopień trudności zadań musi odpowiadać kryteriom 
oceny, o która ubiega się uczeń. 

6) Komisja na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu poprawiającego ocenę 
klasyfikacyjną może: 

a. podwyższyć ocenę w przypadku, gdy uczeń uzyska minimum 80% 
prawidłowych odpowiedzi testu, sporządzonego na daną ocenę 

b. pozostawić ocenę ustaloną wcześniej w przypadku wyniku poniżej 80% 
uzyskanych punktów. 

7)  Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający skład 
komisji, termin egzaminu, pytania (zadania i ćwiczenia praktyczne) sprawdzające, 
wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się 
pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach 
(przebiegu ćwiczeń i zadań praktycznych). 

8)  Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn usprawiedliwionych nie mógł w 
wyznaczonym terminie przystąpić do sprawdzianu poprawiającego ocenę 
klasyfikacyjną może przystąpić do niego w terminie określonym przez dyrektora 
szkoły. 

9)  Od oceny ustalonej w wyniku sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną 
odwołanie nie przysługuje. 

 
XII.  Egzamin klasyfikacyjny 

 
38.  

1) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z 
powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 
nauczania. 
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2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

3) Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionej lub na prośbę 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 lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5) Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2) i 3) przeprowadza komisja w 
skład w której wchodzą: nauczyciel właściwego przedmiotu jako przewodniczący 
komisji w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

6) Dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 4) 
dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

a. dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 
przewodniczący komisji 

b. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych z 
których jest przeprowadzany ten egzamin 

7) Uczniowi składającemu komisyjny egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 
zachowania. 

8) Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami) i przypadać w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W czasie egzaminu 
klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 
(prawni opiekunowie) dziecka. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie 
przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może 
przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
Przewodniczący komisji ustala z uczniem oraz jego rodzicami (opiekunami 
prawnymi) liczbę zajęć edukacyjnych z których uczeń może przystąpić do 
egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

9) Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator, a w przypadku 
komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego (ust. 6)) egzaminatorzy w porozumieniu z 
przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań powinien być różny i 
odpowiadać kryteriom ocen obowiązującym w szkole. Przewodniczący komisji 
uzgadnia z uczniem oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których 
uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

10) Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator 
(egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji w przypadku 
egzaminu wymienionego w ust. 6)), ustala stopień wg skali stopni wymienionej w 
paragrafie 9.  

11)  
a. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  

uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie 3 dni od daty 
egzaminu do dyrektora szkoły, który powołuje komisję egzaminacyjną w 
składzie: 

A. dyrektor szkoły (wicedyrektor albo inny nauczyciel pełniący w 
szkole funkcję kierowniczą), – jako przewodniczący komisji, 
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B. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – jako 
egzaminator, 

C. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, – jako 
członek komisji. W egzaminie sprawdzającym może 
uczestniczyć bez prawa głosu: przedstawiciel rady rodziców – 
na wniosek rodziców ucznia, doradca metodyczny – na wniosek 
egzaminatora, wychowawca klasy. 

b. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. B może być zwolniony na jego prośbę 
z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych 
szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się 
innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły (w 
porozumieniu z dyrektorem innej szkoły). 

c. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z 
wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, elementy 
informatyki, zajęcia komputerowe, zajęcia artystyczne  i wychowanie 
fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę 
ćwiczeń praktycznych. 

d. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 
zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, imię i nazwisko ucznia, skład 
komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) 
egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do 
protokółu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o 
ustnych odpowiedziach (wykonaniu zadań praktycznych) ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę 
egzaminu oraz ustalony stopień. 

12) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Od oceny 
ustalonej przez tę komisję odwołanie nie przysługuje. 

13) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 
wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem punktu 42 ust. 1. 

14) W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 
przebiegu nauczania wpisuje się – nieklasyfikowany. 

15) W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą, egzamin 
klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z techniki, 
plastyki, muzyki, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

 
XIII.  Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 

39. Bez zachowania trybu: 
1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 
zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od 
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dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami). 

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 
komisję, która: 

a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie 
pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych; 

b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji. 

3) Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt a., uzgadnia się z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4) W skład komisji wchodzą: 
a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 
stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
 dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, 

prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 
b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 
stanowisko kierownicze, – jako przewodniczący komisji, oraz 
wychowawca klasy, 

 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 
edukacyjne w danej klasie,  

 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 
 pedagog, 
 psycholog, 
 przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
 przedstawiciel rady rodziców. 

5) Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w 
innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 
szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 
z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 
niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może 
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem 42 ust. 1. 

7) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 skład komisji, 
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 nazwę zajęć edukacyjnych 
 imię i nazwisko ucznia 
 termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2) pkt. a, 
 zadania (pytania) sprawdzające, 
 wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
 skład komisji 
 nazwę zajęć edukacyjnych 
 imię i nazwisko ucznia 
 termin posiedzenia komisji, 
 wynik głosowania, 
 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
8) Do protokołu, o którym mowa w ust. 7) pkt a, dołącza się pisemne prace ucznia i 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  
9) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o 

którym mowa w ust. 2) pkt. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10) Przepisy ust. 1) – 9) stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona 
przez komisję jest ostateczna.  

 
XIV.  Zasady promocji do klasy programowo wyższej 

 
40.  

1) Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 
osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono 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 
do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

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

4) Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej z wyróżnieniem. 

5) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 
do średniej ocen, wlicza się także końcowe oceny uzyskane z tych zajęć. 

6)  W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej 
ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych 
uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą 
całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.  
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7)  Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia 
tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

8) Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3) nie otrzymuje promocji i 
powtarza tę samą klasę. 

9) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 
klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na podstawie wniosku 
wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) 
ucznia. 

10) W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 
szkołą nie ustala się oceny zachowania.  

 
XV.  Egzamin poprawkowy 
 

41.  
1) Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 
zdawać egzamin poprawkowy.  

2) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z 
których egzamin powinien mieć głównie formę zadań praktycznych. 

3) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu 
ferii letnich. 

4) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 
jej skład wchodzą: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – 
jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – 

jako członek komisji. 
5) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4) pkt. b., może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
Wówczas dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 
zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, 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. Egzamin poprawkowy uznaje się za zaliczony 
wtedy, gdy uczeń uzyska minimum 80% poprawnych odpowiedzi testu 
skonstruowanego na ocenę dopuszczającą. 

7) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca 
września. 
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8) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 
klasę, przy czym uwzględniając możliwości ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden 
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 
realizowane w klasie programowo wyższej.  

  
XVI.  Warunki ukończenia szkoły 

 
42. 

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 klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe 
od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu ucznia klasy szóstej. 

2) Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub na religię albo 
etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

4) W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej 
ocen, o której mowa w ust.1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych 
ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena 
nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

5)  O ukończeniu szkoły przez ucznia upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo 
najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w 
porozumieniu z rodzicami. 

 
XVII.  Warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce. 
 
43.  

1) Rodzice mają prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, 
jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce. W tym celu szkoła 
organizuje tzw. konsultacje dla rodziców uczniów klasy od IV wzwyż oraz spotkania 
rodziców z wychowawcami klas I – VI. Spotkania wychowawców klas z rodzicami, 
będą się odbywały nie rzadziej niż 4 razy w roku szkolnym, konsultacje zaś nie 
rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym. 

 
2) W szkole obowiązywać będą następujące formy udzielania informacji o bieżących i 

okresowych wynikach w nauce i zachowaniu dzieci oraz omawiania spraw szkoły i 
klasy przez nauczycieli wychowawców: 

a. konsultacje dla rodziców uczniów klas od IV – tej wzwyż organizowane 
będą dwa razy w roku szkolnym w listopadzie i kwietniu. 
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b. spotkania wychowawców klas I – VI z rodzicami odbywać się będą w 
dniach wyznaczonych przez dyrektora szkoły w miesiącach: wrzesień, 
listopad, styczeń, maj w godz. od 16.00 do 18.00. 

3) Wychowawca i nauczyciele informują rodziców o postępach i trudnościach ich 
dziecka w nauce. Rodzic jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich 
zebraniach i konsultacjach, jakie organizuje wychowawca klasy, nauczyciele i 
dyrekcja szkoły. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie może uczestniczyć z 
ważnych powodów w w/w spotkaniach zobowiązany jest do skontaktowania się z 
wychowawcą i nauczycielami w innym terminie uzgodnionym przez obie strony. O 
terminie i tematyce zebrań rodzice informowani są przez wychowawcę na piśmie. 

 
XVIII. Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej 

 
44. 

1) W klasach szóstych okręgowa komisja egzaminacyjna zwana dalej „komisją 
okręgową”, przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności 
ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej „sprawdzianem”.  

2) Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy, a przeprowadza się go w 
kwietniu, w terminie ustalonym przez komisję okręgową. 

3) Komisja okręgowa przygotowuje arkusze sprawdzianu. 
 
45.  

1) Komisja okręgowa opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, 
kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań. 

2) Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:  
a. w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z 

matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych 
przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub 
przyrodniczym  

b. w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.  
3) Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:  

a. część pierwsza – 80 minut  
b. część druga – 45 minut.  

4) Na każdym zestawie do przeprowadzenia sprawdzianu, zawierającym zestaw 
zadań i karty odpowiedzi, jest zamieszczony kod ucznia nadany przez komisję 
okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów. 

5) W celu zorganizowania sprawdzianu w danej szkole dyrektor komisji okręgowej 
powołuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, upoważniając go 
do powołania pozostałych członków tego zespołu. Przewodniczącym szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego może być dyrektor szkoły lub wskazany przez niego 
nauczyciel zatrudniony w danej szkole. 

6) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje pozostałych 
członków szkolnego zestawu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych 
w danej szkole. 

Do zadań przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy w szczególności: 
a. nadzorowanie przygotowania sal, w których ma być przeprowadzony 

sprawdzian, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
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b. ustalenie spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego składu 
zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach, w 
tym wyznaczenie przewodniczących tych zespołów – w przypadku, gdy 
sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach; 

c. sprawdzenie nienaruszenia przesyłek zawierających zestawy zadań i karty 
odpowiedzi oraz ich zabezpieczenie; w przypadku stwierdzenia, że przesyłki 
zostały naruszone, przewodniczący zawiesza sprawdzian i powiadamia o 
tym komisję okręgową; 

d. sprawdzenie ilości dostarczonych do szkoły zestawów zadań i kart 
odpowiedzi oraz zamieszczenie odpowiedniej informacji w protokole 
przebiegu sprawdzianu; 

e. poinformowanie uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu przed jego 
rozpoczęciem; 

f. nadzorowanie prawidłowego przebiegu sprawdzianu; 
g. przedłużenie czasu trwania sprawdzianu dla uczniów z dysfunkcjami; 
h. sporządzenie wykazu uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo 

go przerwali i niezwłoczne po jego zakończeniu przekazanie tego wykazu 
dyrektorowi komisji okręgowej; 

i. zabezpieczenie, po zakończeniu sprawdzianu zestawów zadań i kart 
odpowiedzi uczniów i niezwłoczne dostarczenie ich do miejsca wskazanego 
przez dyrektora komisji okręgowej; 

j. nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia pozostałej dokumentacji 
dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu. 

 
46.  

1) Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i 
formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, na 
podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej 
poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. Opinia powinna być 
wydana przez poradnię nie później niż do 15 października roku szkolnego, w 
którym odbywa się sprawdzian. 

a. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i 
formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb ucznia 
może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

b. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym z oddziałów integracyjnych nie przystępują do sprawdzianu. 

c. Warunki i formę sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki 
dostosowuje się do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w 
porozumieniu z okręgową komisją egzaminacyjną, zapewnia warunki i 
formę przeprowadzenia sprawdzianu odpowiednio do indywidualnych 
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, z 
uwzględnieniem rodzaju ich niepełnosprawności, w szczególności przez: 
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zminimalizowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, 
wykorzystanie odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych; odpowiednie przedłużenie czasu przewidzianego na 
przeprowadzenie sprawdzianu. Dla uczniów: niesłyszących, słabo 
słyszących, niewidomych, słabo widzących, z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, przystępujących do sprawdzianu, przygotowuje się zestawy 
zadań dostosowane do rodzaju ich niepełnosprawności. W czasie 
przeprowadzania sprawdzianu należy zapewnić obecność specjalisty z 
zakresu danej niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego, w 
szczególności: oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga lub 
pedagoga resocjalizacji oraz tłumacza języka migowego i pomocy w 
obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych. 

d. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może 
przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. 

e. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może 
przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. 

f. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu w 
warunkach odpowiednich ze względu na stan jego zdrowia, na podstawie 
zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 

g. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu, był 
objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole ze względu na 
trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, 
zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub 
traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu w warunkach 
dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 
Opinia jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego 
w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
prowadzących zajęcia z uczniem, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 
opiekunów). 

h. Dla uczniów, o których mowa w pkt. 1d – 1g, nie przygotowuje się 
odrębnych zestawów zadań. 

i. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków 
przeprowadzenia sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów, spośród 
możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania 
sprawdzianu, określonych w szczegółowej informacji dyrektora komisji 
centralnej. 

 
2) Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu 

w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w 
dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później 
niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji 
okręgowej. 
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3) Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, 
powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w 
następnym roku. 

4) W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor 
Komisji Okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić 
ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.  

 
47. 

1) W każdej sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, przebywa, co najmniej 
dwóch członków zespołu nadzorującego. 

2) W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian oprócz zdających, zespołu 
nadzorującego i przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego mogą 
przebywać delegowani przedstawiciele organów sprawujących nadzór 
pedagogiczny, delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej, osoby sprawdzające 
prawidłowość przebiegu sprawdzianu powołane przez dyrektora komisji 
okręgowej oraz za jego zgodą obserwatorzy – przedstawiciele szkół wyższych, 
publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, wychowawca klasy, do której 
uczęszczał uczeń. Osoby te nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu, ani w 
ustalaniu jego wyników. 

3) W czasie trwania sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego oraz osoby, o 
których mowa w pkt. 2, nie mogą objaśniać ani komentować zadań, a także 
udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązywania. 

 
48.  

1) W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki 
ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy 
ucznia. 

2) W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może 
zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających 
możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób 
udzielających pomocy medycznej. 

3) W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można korzystać z żadnych 
środków łączności. 

4) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez 
uczniów, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę 
tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację o unieważnieniu pracy ucznia 
zamieszcza się w protokole. 

 
49.  

1) Wyniki sprawdzianu są przedstawiane w procentach.  
2) Wyniki sprawdzianu ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na 

podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających 
prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w 
przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi 
elektronicznych.  
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3) Wyniki sprawdzianu obejmują:  
a. wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i 
wyniku z matematyki  
b. wynik z części drugiej.  

4) Wyniki sprawdzianu są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu 
administracyjnego.  

 
50. 

1) Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły.  
2) Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o 

szczegółowych wynikach sprawdzianu, wydane przez okręgową komisję 
egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.  

 
51.  

1) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu 
sprawdzianu; podpisują go członkowie szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
Protokoły przekazuje się niezwłocznie właściwej komisji okręgowej. 

2) Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych odrębnymi 
przepisami. 

 
52.  Uczeń, który jest chory albo niepełnosprawny w czasie trwania sprawdzianu może 
korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę lub 
niepełnosprawność. 
 
53.  

1) Uczeń może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do 
dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały 
naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. 

2) Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od 
daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne. 

3) W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania 
sprawdzianów na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 1, lub z urzędu 
dyrektor komisji okręgowej może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego 
ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do 
poszczególnych uczniów. 

4) W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu z powodu zaginięcia lub 
zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z 
dyrektorem Komisji Centralnej zarządza ponowne przeprowadzenie sprawdzianu. 
Termin ponownego sprawdzianu ustala dyrektor Komisji Centralnej. 

 
54.  

1) Zestawy zadań i karty odpowiedzi są przygotowywane, przechowywane i 
przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie. 

2) W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, kart odpowiedzi, 
decyzję, co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor komisji 
okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej. 
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