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STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ŻUROMINIE

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

§ 1

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

o postępach w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
5) dostarczanie  rodzicom  i  nauczycielom  informacji  o  postępach,  trudnościach  w  nauce,

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
6) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-

wychowawczej.
3. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.

§ 2

1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z tych  zajęć  i  śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania.  Klasyfikację  śródroczną
przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie określonym w ust. 5.

3. Klasyfikacja  roczna  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z  zajęć
edukacyjnych  i  zachowania  ucznia  w  danym  roku  szkolnym  oraz  ustaleniu  rocznych  ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie trzeciej, oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się

w klasie pierwszej lub drugiej, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie trzeciej. 

5. Ustala się dwa okresy, w których uczeń będzie klasyfikowany:
1) I okres od 1 września do 31 stycznia,
2) II okres od 1 lutego do końca roku szkolnego.

6. Termin ferii zimowych oraz zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustala
MEN.

§ 3

1. Nauczyciele  przedmiotów  na  początku  każdego  roku  szkolnego,  we  wrześniu,
umożliwiają rodzicom zapoznanie się z:
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1) wymaganiami  edukacyjnymi  niezbędnymi  do  otrzymania  przez  ucznia  poszczególnych
śródrocznych  i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych,  wynikającymi
z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkami i trybem otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

z zajęć edukacyjnych.
2. Nauczyciele przedmiotów na lekcjach organizacyjnych informują uczniów o:

1) wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych
i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych,  wynikających  z  realizowanego
przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

z  zajęć edukacyjnych.
3. Wychowawca  klasy  na  początku  każdego  roku  szkolnego,  we  wrześniu,  informuje

uczniów  oraz  ich  rodziców  o  warunkach  i  sposobie  oraz  kryteriach  oceniania  zachowania,
warunkach  i  trybie  otrzymania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej
zachowania.

4. Wychowawcy klas w gimnazjum na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą
realizować  projekt  edukacyjny,  informują  uczniów  i  ich  rodziców  o  warunkach  realizacji
projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe zasady  realizacji  projektów edukacyjnych  określa  „Regulamin  realizacji
projektów edukacyjnych”.

§ 4

1. Nauczyciel  jest  obowiązany  indywidualizować  pracę  z  uczniem  na  obowiązkowych  i
dodatkowych  zajęciach  edukacyjnych  oraz  dostosować  wymagania  edukacyjne  do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
posiadającego opinię,  lub orzeczenie poradni  psychologiczno-pedagogiczną,  objętego pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania dokonanego przez nauczycieli
i specjalistów lub posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania
przez ucznia ćwiczeń fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów.

§ 5

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie
opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach,   wydanej przez
lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania  fizycznego  na  podstawie  opinii  o  ograniczonych  możliwościach  wykonywania
przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli  okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki  uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,  w dokumentacji  przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

4. Jeżeli  uczeń jest zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki  tylko w jednym
okresie, to ocena roczna jest tą, którą otrzymał uczeń z okresu, w którym był klasyfikowany. 

5. Szczegółowe  zasady  zwalniania  uczniów  z  ćwiczeń  fizycznych  lub  zajęć  wychowania
fizycznego  określa  „Procedura  uzyskiwania  zwolnień  z  zajęć  wychowania  fizycznego  oraz
zwolnień z określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego w Zespole
Szkół Nr 1 w Żurominie” 
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§ 6

1. W szkole organizowana jest nauka religii i etyki na życzenie rodziców.
2. O udziale  ucznia w zajęciach  z tych przedmiotów decydują rodzice ucznia poprzez złożenie

oświadczenia.  Po  złożeniu  oświadczenia  udział  ucznia  w  wybranych  zajęciach  jest
obowiązkowy.

3. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki lub z obu przedmiotów.
4. Rodzic ma prawo zmienić decyzję o udziale dziecka w zajęciach z religii lub etyki w dowolnym

czasie.
5. Oceny  z  religii  i  zajęć  dodatkowych  z  języków  obcych  są  wliczane  do  średniej  ocen

śródrocznych i rocznych, ale nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na
ukończenie szkoły.

6. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

§ 7

1. 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.

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

§ 8

1. Oceny klasyfikacyjne  śródroczne i  roczne oraz oceny bieżące  ustala  się według następującej
skali:

Pełna nazwa stopnia Stosowane skróty Symbol cyfrowy
celujący cel 6
bardzo dobry bdb 5
dobry db 4
dostateczny dst 3
dopuszczający dop 2
niedostateczny ndst 1

2. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących znaków „+” oraz „-„.
3. W każdym okresie uczeń musi mieć wystawione minimum trzy oceny cząstkowe,  z których

każda ocenia inną formę pracy ucznia (z wyłączeniem oceny za estetykę prowadzenia zeszytu).
4. Oceny śródroczne i roczne są zapisywane bez stosowania skrótów.
5. Ocena roczna  jest  wystawiona z  ocen uzyskanych przez  ucznia  na zajęciach  dydaktycznych

w ciągu całego roku szkolnego.
6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.
7. Oceny  klasyfikacyjne  śródroczne  i  roczne  nauczyciel  ma  obowiązek  wystawić  na  ostatnich

zajęciach  w  danym  okresie  w  terminie  nie  przekraczającym  2  dni  przed  klasyfikacyjnym
posiedzeniem rady pedagogicznej.

8. Nauczyciel jest zobowiązany do uzupełnienia dziennika lekcyjnego w części „Oceny osiągnięć
edukacyjnych"

4



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ŻUROMINIE

9. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne uczniów są zawarte w dziennikach
lekcyjnych.

10. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
11. Ocenianie  bieżące  z  zajęć  edukacyjnych  ma  na  celu  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.

12. Przy ustalaniu  oceny z wychowania  fizycznego,  zajęć  technicznych,  plastyki,  muzyki  i zajęć
artystycznych  należy  w szczególności  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. 

13. Szczegółowe  kryteria  oceniania  zawarte  są  w  Przedmiotowych  Systemach  Oceniania
opracowanych  przez  zespoły  przedmiotowe  tworzone  z  nauczycieli  uczących  danego
przedmiotu.

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA 

§ 9

1. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania:

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
korzysta ze zdobytej wiedzy i umiejętności znacznie wykraczającej poza program nauczania
przedmiotu  w  danej  klasie;  stosuje  i  proponuje  rozwiązania  nietypowe;  osiąga  sukcesy
w konkursach  i  olimpiadach,  kwalifikując  się  do  finału  na  szczeblu  wojewódzkim  lub
krajowym, lub posiada inne osiągnięcia (literackie, konstruktorskie, sportowe itp.)

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował bez zastrzeżeń pełny zakres wiedzy
i umiejętności  przewidziany programem nauczania  danego przedmiotu;  wykazuje bardzo
dobrą sprawność posługiwania się zdobytymi umiejętnościami; pracuje samodzielnie i potrafi
zastosować  zdobytą  wiedzę  w  konkretnych  zadaniach  i  sytuacjach;  wyciąga  i formułuje
prawidłowe wnioski.

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości określone programem w danej
klasie, lecz wystąpiły u niego w procesie przyswajania i prezentowanie wiedzy drobne luki
i potknięcia,  które  w  sposób  zasadniczy  nie  wpływają  na  obniżenie  sprawności  jego
umiejętności;  myśli  logicznie  i  w  miarę  samodzielnie,  a  wszelkie  niedociągnięcia  jest
w stanie na bieżąco uzupełnić; poprawnie stosuje zdobytą wiedzę; rozwiązuje samodzielnie
typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Stopień  dostateczny otrzymuje  uczeń,  który  opanował  wiadomości  i  umiejętności  na
poziomie określonym przez program nauczania danego przedmiotu, rozwiązuje samodzielnie
typowe zadania o niewielkim stopniu trudności.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który wykazuje zauważalne braki w opanowaniu
programu,  które  jednocześnie  nie  przekreślają  możliwości  uzyskania  przez  ucznia
podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; przy pomocy nauczyciela
jest w stanie rozwiązać typowe zadania o niewielkim stopniu trudności.
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Stopień  niedostateczny otrzymuje  uczeń,  który  nie  opanował  wiadomości  określonych
programem  przedmiotu  nauczania  w  danej  klasie,  a  braki  w  wiadomościach
i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu; nie jest
w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności.

2. Określa się dla wszystkich przedmiotów następującą punktację procentową za prace pisemne
i odpowiednią dla niej skalę ocen:

bardzo dobry 90% - 100%
dobry 76% - 89%
dostateczny 56% - 75%
dopuszczający 30% - 55%
niedostateczny 0% - 29%

3. Uczeń otrzymuje ocenę celującą za pracę pisemną, jeżeli  spełni wymagania na ocenę
bardzo dobrą i dodatkowo rozwiąże zadania na ocenę celującą.

SPOSÓB SPRAWDZANIA DYDAKTYCZNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 
ORAZ INFORMOWANIA O NICH RODZICÓW I UCZNIÓW.

§ 10

1. W skład ogólnej oceny ucznia wchodzą:
1) prace pisemne

- prace klasowe obejmujące wiedzę i umiejętności z przerobionego działu (nie więcej niż
3 w tygodniu, nie więcej niż 1 dziennie),

- sprawdziany obejmujące część działu,
- kartkówki obejmujące co najwyżej zakres materiału z trzech ostatnich lekcji,
- testy okresowe, roczne przedmiotowe lub interdyscyplinarne.

2) wypowiedzi ustne – rozmowy, dyskusje, debaty,
3) prace domowe,
4) prace długoterminowe,
5) ćwiczenia  praktyczne  (utwory  i  wytwory)  –  obserwacja  ucznia  w  różnych  sytuacjach,

podczas pracy w grupach, prezentacji utworów i wytworów, dyskusji,
6) estetyka prowadzenia zeszytu.

2. Sprawdzanie dydaktycznych osiągnięć uczniów odbywa się:
1) po opracowanym dziale,
2) w innych terminach w miarę potrzeb.

3. Należy podać do wiadomości uczniów okresowy harmonogram prac klasowych (kontrolnych).
4. O terminie kartkówki uczniowie nie muszą być wcześniej informowani.
5. Na  tydzień  przed  pracą  kontrolną  należy  zapoznać  uczniów  ze  sprawdzanym  zakresem

materiału.
6. Informację o zaplanowanej pracy kontrolnej należy zapisać w dzienniku lekcyjnym.
7. Praca klasowa musi być poprzedzona lekcją utrwalającą materiał. 
8. Należy jasno określić kryteria oceniania do każdego narzędzia badania wyników.
9. Nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić i omówić prace uczniów nie później  niż dwa tygodnie

po sprawdzianie.
10. Prace kontrolne nauczyciel jest zobowiązany przechowywać do końca roku szkolnego.
11. Uczniowie informowani są o swoich umiejętnościach i brakach ustnie.
12. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie. Sprawdzone i ocenione prace z języka polskiego

zawierają recenzje.
13. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom na ich

prośbę, w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu.
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14. Prezentacje osiągnięć uczniów mogą odbywać się za pomocą gazetek, wystawek, biuletynów.
15. Rodzice mogą kontaktować się indywidualnie z nauczycielami w zależności od uzasadnionych

potrzeb.
16. Wywiadówki (spotkania z rodzicami) odbywają się przynajmniej trzy razy w roku szkolnym.
17. Nauczyciele, w miarę możliwości i w terminie uzgodnionym przez Radę Pedagogiczną, pełnią

dyżury, w czasie których udzielają informacji o osiągnięciach uczniów.

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Z UCZNIAMI I RODZICAMI 
W CELU POPRAWY NIEZADOWALAJĄCYCH WYNIKÓW NAUCZANIA.

§ 11

1. Rodzice  uczniów,  mających  kłopoty  w  przyswajaniu  wiedzy,  informowani  są  o  możliwości
badań psychologiczno-pedagogicznych w celu diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2. W  miarę  potrzeb  i  możliwości  organizowane  są  zespoły  wyrównawcze,  korekcyjno-
kompensacyjne oraz spotkania terapeutyczne z pedagogiem, psychologiem i logopedą.

3. W klasie organizowane są zespoły pomocy koleżeńskiej.
4. Pedagog,  wychowawca,  nauczyciel  przedmiotu  przeprowadzają  indywidualne  rozmowy

z rodzicami  i uczniami w celu poprawy niezadowalających wyników nauczania.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

§ 12

1. Uczeń może być nieklasyfikowany 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 przekraczającej połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

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

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

4. Wniosek  o  przeprowadzenie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  złożyć  rodzice  ucznia  do
dyrektora szkoły najpóźniej na siedem dni przed zakończeniem danego okresu.

5. Dyrektor  wyznacza  termin  egzaminu  klasyfikacyjnego  po  uzgodnieniu  z  uczniem  i  jego
rodzicami.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później  niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6. Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  komisja,  w skład  której  wchodzą:  nauczyciel  danych
zajęć  edukacyjnych – jako przewodniczący komisji  oraz wskazanego przez  dyrektora szkoły
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

7. W czasie egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej.
9. W przypadku muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, i

wychowania  fizycznego  egzamin  klasyfikacyjny  ma  przede  wszystkim  formę  zajęć
praktycznych.

10. Z przebiegu egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
1) Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
2) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji,
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
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6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
11. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach

ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych

w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się
„nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 17.

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 17.

16. Jeżeli  uczeń,  o  którym  mowa  w   ust.  1  nie  przystąpi  do  egzaminu  klasyfikacyjnego
w wyznaczonym  terminie  z  przyczyn  nieusprawiedliwionych,  to  jest  nieklasyfikowany
z przedmiotów, z których miał zdawać egzamin.

17. Jeżeli  uczeń  nie  przystąpi  do  egzaminu  z  przyczyn  usprawiedliwionych,  to  dyrektor
w porozumieniu z rodzicami ustala inny termin egzaminu.

18. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący,  na podstawie odrębnych przepisów,
indywidualny tok  nauki  lub spełniający  obowiązek szkolny poza  szkołą  zgodnie  z  zasadami
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

EGZAMIN POPRAWKOWY 

§ 13

1. Ustalona  przez  nauczyciela  roczna  klasyfikacyjna  ocena niedostateczna  może być  zmieniona
tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

2. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć na wniosek rodzica. 

3. Rodzice  ucznia  mogą złożyć  pisemny wniosek o  przeprowadzenie  egzaminu  poprawkowego
dyrektorowi szkoły w ostatnim tygodniu roku szkolnego, po posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady
Pedagogicznej.

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego

w wyznaczonym terminie,  może przystąpić  do niego w dodatkowym terminie,  wyznaczonym
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

7. Nauczyciel  przedmiotu,  z  którego  uczeń  uzyskał  ocenę  niedostateczną  wyznacza  zakres
materiału obowiązujący na egzaminie, o czym informuje ucznia w obecności rodzica i dyrektora
szkoły.

8. Wyznaczenie materiału musi nastąpić nie później niż do momentu wyznaczenia przez dyrektora
terminu egzaminu poprawkowego.

9. Skład komisji egzaminacyjnej wyznacza dyrektor szkoły.
10. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1)dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący,
2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

11. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracach komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same
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zajęcia  edukacyjne.  Powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w  innej  szkole  następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

12. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej.
13. Egzamin  poprawkowy z  plastyki,  muzyki,  zajęć  artystycznych,  techniki,  zajęć  technicznych,

informatyki,  zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.

14. Uczeń, który zda egzamin poprawkowy, otrzymuje ocenę roczną dopuszczającą.
15. Uczeń, który nie zda egzaminu poprawkowego, nie uzyskuje promocji  do klasy programowo

wyższej i powtarza klasę.
16. Uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia  rada  pedagogiczna  może  jeden  raz  w  ciągu

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej  ucznia,  który nie  zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te
obowiązkowe zajęcia  edukacyjne są,  zgodnie ze szkolnym planem nauczania,  realizowane w
klasie programowo wyższej.

17. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:
1)nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
2)Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3)termin egzaminu poprawkowego,
4)imię i nazwisko ucznia, 
5)zadania egzaminacyjne,
6)ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

18. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

19. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

TRYB UZYSKIWANIA OCEN WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE.

§ 14

1. Nauczyciele i wychowawcy klas, nie później niż na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem
klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej, informują ucznia o przewidywanych rocznych
ocenach klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  i  przewidywanej  rocznej  ocenie  zachowania
oraz o warunkach jakie musi spełnić, aby uzyskać tę ocenę.

2. W przypadku,  gdy  uczeń  wyraża  wolę  poprawienia  tej  oceny,  a  nauczyciel  dostrzega  taką
możliwość, wyznacza uczniowi materiał do poprawienia lub uzupełnienia (nie więcej niż 2 prace
klasowe, które uczniowi wypadły najsłabiej). Uczeń wraz z nauczycielem ustala termin popraw
(nie później niż w ciągu następnych 10 dni od informacji o przewidywanej ocenie).

3. Procedura  przedstawiona  w  ust.  1  odnosi  się  również  do  rodziców,  przy  czym  są  oni
zawiadamiani  o  przewidywanych  ocenach  rocznych  dzieci  na  spotkaniach  z wychowawcami
klas.

4. Jeżeli rodzic wyrazi wątpliwości co do przewidywanej oceny swojego dziecka, w tym samym
dniu  może  uzyskać  informację  od  danego  nauczyciela  o  motywacji  przewidywanej  oceny  i
możliwości  jej  poprawienia  przez  ucznia.  Należy  w  tej  sytuacji  mieć  na  względzie  dobro
dziecka, któremu zarówno rodzic jak i nauczyciel muszą stworzyć warunki do osiągnięcia przez
niego sukcesu. Należy również wziąć pod uwagę możliwości intelektualne ucznia i nie dopuścić
do sytuacji, w której uczeń nie jest w stanie poprawić oceny przewidywanej na wyższą.

5. §  14  ust.  2  nie  dotyczy  przedmiotów:  plastyka,  muzyka,  wychowanie  fizyczne,  technika
i informatyka.  Poprawienie  oceny  rocznej  z  tych  przedmiotów  następuje  głównie  poprzez
wykonanie ustalonych przez nauczyciela i ucznia prac manualnych lub ćwiczeń.
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6. Sposób poprawienia przewidywanej oceny zachowania, następuje w czasie ustalonej nie później
niż  na  dwa  tygodnie  przed  klasyfikacyjnym  rocznym  posiedzeniem  rady  pedagogicznej,
rozmowie wychowawcy klasy, rodzica i ucznia. 

OCENA ZACHOWANIA UCZNIA

§ 15

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

2. Oceny zachowania ucznia dokonuje się dwukrotnie: za pierwszy okres i za cały rok.
3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

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.

4. Ocenę zachowania ustala wychowawca po uwzględnieniu wszelkich istotnych przesłanek (są to
między innymi opinie klasy, nauczycieli i ucznia, którego zachowanie jest oceniane).

5. Jeżeli  uczeń  lub  rodzic  zgłosi,  że  proponowana  przez  wychowawcę  ocena  zachowania  nie
odpowiada  jego  aspiracjom,  wychowawca  winien  w  obecności  rodzica  szczegółowo
przeanalizować istotne argumenty dotyczące zachowania ucznia i podjąć właściwe decyzje.

6. Ocena zachowania powinna uwzględnić w szczególności:
1)funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
2)respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

7. Uczeń  powinien  wykazać  się  postępami  w  zachowaniu  społecznym,  w  pracy,  w  nawykach
i w znajomości zasad bezpieczeństwa.

8. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:
1)wzorowe,
2)bardzo dobre,
3)dobre,
4)poprawne,
5)nieodpowiednie,
6)naganne.

9. 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.

10. Ustalona  przez  wychowawcę  klasy  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  jest  ostateczna
z zastrzeżeniem § 17.

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

12. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo

wyższej lub ukończenie szkoły.
14. Szczegółowe  kryteria  ustalania  oceny  zachowania  określa  „Regulamin  oceny  zachowania”

stanowiący załącznik do WSO.
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PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW ORAZ UPRAWNIENIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
W ZAKRESIE OCENIANIA.

§ 16

1. Uczeń ma prawo do:
1) znajomości i jawności ocen,
2) rzetelności i uzasadnienia oceny,
3) znajomości WSO,
4) poprawienia pracy kontrolnej w terminie i na zasadach określonych w PSO,
5) możliwości poprawienia oceny rocznej – niedostatecznej,
6) ustalania  wraz  z  nauczycielem  warunków  uzyskiwania  wyższych  niż  przewidywane

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) wglądu,  na  swój  wniosek,  do  sprawdzonych  i  ocenionych  prac  pisemnych  oraz  innej
dokumentacji dotyczącej oceniania.

2. Uczeń ma obowiązek:
1) stawiać się w terminie na egzamin poprawkowy,
2) przygotować się do tego egzaminu.

3. Uczeń jest promowany do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

4. Rodzice mają prawo do:
1) jawnej i uzasadnionej oceny swojego dziecka,
2) ubiegania się o egzamin poprawkowy dla swojego dziecka w przypadku uzyskania przez nie

oceny niedostatecznej na koniec roku,
3) wglądu  w  poprawione  i  ocenione  prace  dziecka  oraz  w inną  dokumentację  związaną

z ocenianiem na zasadach ustalonych w porozumieniu z nauczycielem,
4) bieżącej informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach swojego dziecka,
5) informacji o wymaganiach szkoły,
6) na prośbę każdego rodzica, do indywidualnego spotkania z nauczycielem w celu uzyskania

informacji  o  wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych
śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania,

7) ustalenia  warunków  uzyskiwania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych  ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

8) ustalenia  warunków  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  zachowania
poprzez udział w rozmowie z wychowawcą klasy i swoim dzieckiem,

9) zgłaszania  zastrzeżeń  do  dyrektora  szkoły,  jeżeli  uznają,  że  roczna  (śródroczna)  ocena
klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  (śródroczna)  ocena  zachowania  zostały
ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi uzyskiwania  tej oceny. Zastrzeżenia
mogą  być  zgłoszone  w  terminie  7  dni  od  dnia  zakończenia  zajęć  dydaktyczno  –
wychowawczych.

10) uczestniczenia – jako obserwator – w egzaminie klasyfikacyjnym swojego dziecka.
5. Nauczyciele mają prawo do:

1) udziału w egzaminie poprawkowym i klasyfikacyjnym oraz przygotowania do niego zadań,
2) obrony swojej opinii,
3) uczestniczenia w rozmowach dotyczących sytuacji konfliktowych.
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POPRAWIANIE ROCZNEJ OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ZACHOWANIA
USTALONEJ NIEZGODNIE Z TRYBEM JEJ WYSTAWIANIA.

§ 17

1. 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 przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych na piśmie skierowanym do dyrektora szkoły ze
wskazaniem nieprawidłowości.
1) Rozstrzygnięcie tej sprawy musi nastąpić w ciągu pięciu dni od złożenia zażalenia,
2) W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły, że zażalenie jest bezzasadne, dyrektor

informuje o tym wnioskodawców pisemnie.
3. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora, 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:
1) 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,

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

4. Dyrektor  szkoły  ustala  termin  sprawdzianu,  o  którym  mowa  w  ust.  3  pkt  1  w
porozumieniu z rodzicami ucznia, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni od dnia złożenia
zastrzeżeń, o których mowa w ust.1.

5. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia ustala również termin posiedzenia
komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 2 nie później jednak niż w ciągu pięciu kolejnych dni.

6. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 1 wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący

komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

7. Nauczyciel,  o  którym mowa w ust.  6  pkt  2  może być zwolniony z udziału  w pracy
komisji  na własną prośbę lub w innym uzasadnionym przypadku. W takiej  sytuacji  dyrektor
szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Ustalana przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny.

9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych,  która  może  być  zmieniona  w  wyniku  egzaminu
poprawkowego.

10. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2 wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący,
2) wychowawca oddziału,
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
4) pedagog,
5) psycholog (w miarę możliwości szkoły),
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
7) przedstawiciel rady rodziców.

11. Ustalona przez komisję roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej
oceny.
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12. Ocena zachowania ustalona przez komisję jest ostateczna.
13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
b) skład komisji,
c) termin sprawdzianu,
d) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania sprawdzające,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną przez komisję ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

14. Protokoły, o których mowa w ustępie 13 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił  do sprawdzianu, o którym mowa

w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

16. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  ust.13  pkt  1,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia,  zwięzłą
informację  o ustnych odpowiedziach  ucznia  i  zwięzłą  informację  o wykonaniu przez  ucznia
zadania praktycznego.

17. Procedury  dotyczące  egzaminu  poprawiającego  ocenę  z  zajęć  edukacyjnych  odnoszą  się  do
wyniku egzaminu poprawkowego.  Termin do zgłoszenia  zastrzeżeń wynosi  pięć  dni  od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

18. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOŁY

§ 18

1. Uczeń kończy szkołę:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne

z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz
roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  których  realizacja
zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od
oceny niedostatecznej,

2) jeżeli przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
2. Uczeń  kończy  szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał

z obowiązkowych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę końcową
ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen,
o której mowa w ust. 2, wlicza się także końcowe oceny edukacyjne z tych zajęć.

4. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki do średniej ocen, o której
mowa w ust.  2,  wlicza  się  ocenę  ustaloną  jako średnia  z  końcowych ocen klasyfikacyjnych
uzyskanych z tych zajęć. Jeśli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę
należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
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