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I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 

§ 1  

1. Niniejszy Wewnątrzszkolny System Oceniania, zwany dalej WSO, określa warunki  

i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, obowiązujące w Szkole 

Podstawowej Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu. 

2. Podstawę prawną stanowią : 

1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 30 kwietnia 2007 r.  

(Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458 z późn. zmianami). 

§ 2  

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,  

2) zachowanie ucznia.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy 

programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających  

tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 

3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz stopnia wywiązywania się z obowiązków ucznia określonych  

w statucie szkoły.  

4. 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. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) dostarczenie informacji uczniom i rodzicom o poziomie osiągnięć edukacyjnych  

i dokonywanych postępach, 

2) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

3) wspieranie i wzmacnianie procesu nauczania, 

4) pomoc uczniowi w planowaniu rozwoju osobistego poprzez udzielanie informacji o 

jego mocnych i słabszych stronach, 

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  

w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
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6) sprawdzenie skuteczności metod i form pracy nauczyciela oraz umożliwienie 

nauczycielom doskonalenia w tym zakresie. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców, 

2) bieżące ocenianie, 

3) śródroczne i roczne klasyfikowanie  

4) ustalanie i przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich 

poprawiania, 

6) przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, 

7) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu. 

§ 3  

1. Ocena powinna spełniać dwie podstawowe funkcje: 

1) klasyfikującą, która służy zróżnicowaniu i uporządkowaniu uczniów wg skali ocen, 

2) diagnostyczną, która służy wspieraniu kariery szkolnej ucznia, monitorowaniu jego 

postępów i określaniu jego indywidualnych potrzeb. 

2. Ocena powinna być: 

1) wszechstronna (uwzględniająca wszystkie możliwe formy aktywności ucznia), 

2) obiektywna (uwzględniająca wkład pracy ucznia), 

3) porównywalna (oparta na jednolitych kryteriach), 

4) jawna (uczeń jest informowany na bieżąco o ocenach), 

5) motywująca, 

6) systematyczna, 

7) sprawiedliwa, 

8) umotywowana zgodnie z założeniami oceniania kształtującego. 

II. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH. 

§ 4  

1. Bieżące ocenianie wiedzy, umiejętności i postępów uczniów powinno dokonywać się 

systematycznie, w różnych formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny  

z zachowaniem zasad zawartych w WSO oraz przestrzegając niniejszych zasad: 

1) informacji o uzyskanych ocenach udziela na bieżąco nauczyciel uczący danego 

przedmiotu oraz w wyjątkowych wypadkach wychowawca klasy, 

2) nie wystawia się ocen niedostatecznych cząstkowych w następujących 

okolicznościach: 
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a) w pierwszy dzień po tygodniowej lub dłuższej usprawiedliwionej nieobecności,  

o ile w tym czasie były zajęcia z danego przedmiotu, a kolejna lekcja przypada 

pierwszego dnia obecności, 

b) uczniom klasy czwartej do końca września danego roku szkolnego, 

c) uczniom nowo przyjętym do szkoły w okresie 30 dni od daty przyjęcia, 

d) uczniom wylosowanym w trybie „szczęśliwego numerku”: 

  przywilej dla uczniów wszystkich klas, których numer jest zgodny  

z wylosowanym, 

 losowany codziennie przed godziną 8:00 i wywieszany w gablocie Samorządu 

Uczniowskiego przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub osobę przez 

niego upoważnioną 

 dany numer może wystąpić tylko dwa razy w miesiącu, 

 w danym dniu numerek zwalnia ucznia od odpowiedzi ustnej, ale nie  

w przypadku zapowiedzianej powtórki, oraz z wpisania oceny  

z niezapowiedzianego sprawdzianu z trzech ostatnich lekcji, 

 numerek nie zwalnia od pisania zapowiedzianych sprawdzianów, klasówek, 

prac domowych i recytacji, 

 osoba posiadająca szczęśliwy numerek może zrezygnować z własnej woli  

z ww. przywilejów, 

 stosuje się numerek „0” obowiązujący w danym dniu dla wszystkich uczniów 

szkoły. Nie jest to numerek losowany, lecz obowiązuje w następujących 

dniach roku szkolnego: pierwszy dzień nauki po dniu Wszystkich Świętych  

(tj. 2 listopada), feriach świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc) oraz 

zimowych, Dzień Chłopaka - chłopcy, Dzień Kobiet - dziewczęta, mikołajki  

(6 grudnia), Walentynki (14 lutego), Dzień Dziecka (1 czerwca). 

2. Kontrolowanie i ocenianie uczniów przeprowadza się poprzez: 

1) prace klasowe, 

2) sprawdziany testowe, 

3) kartkówki, 

4) odpowiedzi ustne, 

5) prace domowe, 

6) wytwory manualne ucznia, 

7) aktywną pracę podczas lekcji. 

§ 5  

1. Zasady przeprowadzania prac klasowych, sprawdzianów testowych i kartkówek: 

1) termin i zakres pracy klasowej (sprawdzianu) podaje się z tygodniowym 

wyprzedzeniem odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym, przy czym: 

a) w ciągu tygodnia mogą być tylko dwie prace klasowe (sprawdziany), 

b) w ciągu jednego dnia może być tylko jedna praca klasowa (sprawdzian), 

c) na prośbę klasy termin pracy klasowej (sprawdzianu) może być przesunięty,  

ale wówczas nie obowiązuje podpunkt a) i b), 
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2) przepis pkt 1 podpunktu b) nie obowiązuje, jeżeli w ciągu jednego dnia występują 

przedmioty w wymiarze 1 godziny tygodniowo, 

3) jeśli uczeń opuścił pracę klasową (sprawdzian) z przyczyn losowych, to musi ją 

napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły, poza swoimi lekcjami, 

4) uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej (sprawdzianu) tylko jeden raz,  

w ciągu tygodnia od dnia oddania sprawdzonej pracy, poza swoimi lekcjami, 

5) przy poprawianiu prac klasowych (sprawdzianów) i pisaniu w drugim terminie stopień 

trudności i kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisywana do 

dziennika, 

6) w przypadku poprawy pracy, podczas klasyfikowania śródrocznego i rocznego brane 

są pod uwagę obie oceny uzyskane przez ucznia z danej pracy klasowej, 

7) kartkówki (krótkie sprawdziany) mogą obejmować materiał z trzech ostatnich 

chronologicznie lekcji i nie muszą być zapowiadane, 

8) uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach piszą je w najbliższym terminie, 

9) poprawie podlegają stopnie z godzinnych prac klasowych z oceną dostateczną  

i poniżej,  

10) udowodniona niesamodzielność pracy pisemnej powoduje otrzymanie oceny 

niedostatecznej (z zachowaniem prawa do poprawy oceny w przypadku pracy 

klasowej), 

11) prace klasowe i sprawdziany są punktowane, a punkty przeliczane na stopnie według 

skali: 

a) celujący - 100 %, 

b) bardzo dobry - 90–99 %, 

c) dobry - 75–89 %, 

d) dostateczny - 50–74 %, 

e) dopuszczający - 30–49 %, 

f) niedostateczny - poniżej 30 % 

12) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne rodzice otrzymują do wglądu w domu 

(zwrot w ciągu tygodnia) oraz mogą zapoznać się z nimi podczas zebrań i konsultacji 

lub w każdym momencie (po ustaleniu z nauczycielem danego przedmiotu) będą 

dostępne do wglądu w sekretariacie, w godzinach pracy szkoły. 

13) nie przeprowadza się prac klasowych ani sprawdzianów po dniu 10 czerwca, 

14) uczeń powinien poznać wyniki swojej pracy w ciągu dwóch tygodni od daty jej 

przeprowadzenia, 

15) niedotrzymanie ww. terminu uniemożliwia wpisanie ocen do dziennika lekcyjnego, 

16) nieobecność nauczyciela w szkole w okresie dwóch tygodni lub zwiększona ilość dni 

wolnych od nauki powoduje przesunięcie terminu oddania pracy pisemnej. 

2. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić na początku lekcji swoje  

nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to jednak zapowiedzianych prac klasowych, 

sprawdzianów). 
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§ 6  

1. Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach I – III: 

1) oceny bieżące są ocenami wyrażonymi stopniem w skali 1-6 z komentarzem słownym 

lub obrazkowym zgodnie z zasadami oceniania kształtującego, 

2) ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową w oparciu o oceny 

bieżące, przy czym może być ona uzupełniona dyplomem, listem gratulacyjnym, 

odznaką lub medalem za szczególne osiągnięcia, 

3) oceny klasyfikacyjne z religii i etyki ustala się wg skali określonej w ust. 2 pkt 1 z 

uwzględnieniem & 7 ust.10 , zaś bieżące zgodnie z ust. 2 pkt 2, 

2. Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV – VI ustala się  

w stopniach według następującej skali:    

1) oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne: 

a) stopień  celujący  - 6, 

b) stopień  bardzo dobry - 5, 

c) stopień  dobry  - 4, 

d) stopień  dostateczny - 3, 

e) stopień  dopuszczający - 2, 

f) stopień  niedostateczny - 1, 

2) oceny bieżące ustala się według powyższej skali, z dopuszczeniem znaku + lub –. 

3. Oceny bieżące wpisywane są na bieżąco do dziennika lekcyjnego klasy bez względu na 

fakt dodatkowego odnotowywania ocen w innych dziennikach lub notatnikach 

nauczycieli.  

§ 7  

1. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia uwzględnia: 

1) wiadomości - znajomość faktów i rozumienie pojęć, 

2) umiejętności, 

3) stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych (typowych i nowych), 

4) stosowanie języka przedmiotu, 

5) umiejętność interpretacji i uzasadnienia, 

6) sposób prowadzenia rozumowania,  

7) rozwiązywanie problemów, zadań, 

8) aktywność na lekcji, 

9) pracę w grupach, 

10) wkład pracy ucznia 

11) ocenę koleżeńską i samoocenę. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki należy  

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
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3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

komputerowych i z zajęć wychowania fizycznego/niektórych ćwiczeń. 

4. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć komputerowych i z zajęć wychowania fizycznego/ 

niektórych ćwiczeń (zgodnie z „Procedurą zwalniania ucznia z wychowania fizycznego”) 

podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodzica, na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.  

5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych i z zajęć wychowania fizycznego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne  

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się  

lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym  

z programu nauczania. 

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki, szkoła powinna  

w miarę możliwości w porozumieniu z rodzicami stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia 

braków. W tym celu w następnym semestrze nauczyciele indywidualizują pracę  

z uczniem. 

8. W przypadku, gdy realizowane są zajęcia, z których nie ocenia się osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, sposób zaliczenia ustala nauczyciel prowadzący zajęcia,  

a zaliczenie zajęć odnotowuje się na świadectwie ukończenia nauki w danej klasie. 

9. Uczestniczenie ucznia w zajęciach z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” jest 

obowiązkowe. Zwolnienia dokonuje się na podstawie pisemnej prośby rodzica. 

10. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i 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 należy zaokrąglić do  

liczby całkowitej w górę. 
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§ 8  

Warunki jakie musi spełniać uczeń, aby uzyskać następujące stopnie: 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria Poziom                    

w stopniach 

 uczeń opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności objęte programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie, 

 bierze czynny, zaangażowany i twórczy udział w zajęciach lekcyjnych, 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania, 

proponuje rozwiązania nietypowe, 

 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje  

się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym              

lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

6 

 opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach, 

 wykazuje się aktywnością podczas zajęć; 

5 

 opanował w przeważającej części wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania przedmiotu w danej klasie, 

 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 

typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

4 

 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym 

postępy w dalszym uczeniu się danego przedmiotu; 

 rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasami przy  

pomocy nauczyciela; 

3 

 w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i 

umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie, 

ale braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej 

wiedzy z danego przedmiotu w dalszych etapach kształcenia, 

 rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności, często przy  

pomocy nauczyciela; 

2 

 nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości                              

i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej 

klasie, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu, 

 nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania                         

o niewielkim stopniu trudności. 

1 
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III. OCENIANIE  ZACHOWANIA. 

§ 9  

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

3. Na ocenę zachowania składa się: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodnie 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. 

§ 10  

1. W klasach I - III ocena zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową. 

2. W klasach IV - VI ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

§ 11  

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.  

2. Tryb ustalenia oceny zachowania: 

1) wszyscy nauczyciele uczący w klasie oraz zespół klasowy przedstawiają propozycje 

ocen zachowania wszystkich uczniów, 

2) każdy uczeń dokonuje samooceny swoich postaw i zachowań, 

3) wychowawca klasy analizuje ww. propozycje, biorąc pod uwagę ustne i pisemne 

uwagi o zachowaniu uczniów i ustala oceny wszystkich uczniów zgodnie z tabelą  

w § 12, 
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4) w przypadku nowych okoliczności, mogących rzutować na ocenę zachowania, 

nauczyciele podczas posiedzenia zespołu klasyfikacyjnego mogą przekazywać 

wychowawcy uwagi odnośnie ustalonych przez niego ocen, 

5) wychowawca podtrzymuje lub zmienia ocenę ucznia, którego uwagi dotyczyły. 

§ 12  

Kryteria, jakie musi spełniać uczeń, aby uzyskać następującą ocenę zachowania: 

Semestr/rok szkolny -1 0 +1 

K
U

L
T

U
R

A
 O

S
O

B
IS

T
A

 Podstawowy szacunek do dorosłych  x  

Uczciwość, przestrzeganie zarządzeń  x  

Kultura bycia (język, poszanowanie mienia)  x  

Stosowny wygląd ucznia na każdą okazję    

Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych   x 

Relacje z rówieśnikami (ocena klasy)    

S
T

O
S

U
N

E
K

 D
O

 

O
B

O
W

IĄ
Z

K
Ó

W
 

S
Z

K
O

L
N

Y
C

H
 

Aktywny udział w lekcjach  x  

Spóźnienia śródlekcyjne   x 

Terminowe wywiązywanie się z odrabianych prac 

domowych 
x   

Przynoszenie potrzebnych materiałów i przyborów   x 

Dbanie o samorozwój x   

D
Z

IA
Ł

A
N

IA
 N

A
 

R
Z

E
C

Z
 S

Z
K

O
Ł

Y
 

Zaangażowanie w prace na rzecz szkoły x x  

Zaangażowanie w życie kulturalne szkoły x x  

Praca w samorządzie klasowym, szkolnym x x  

Udział w olimpiadach, konkursach, zawodach 

- szkolnych 1p 

- pozaszkolnych 2p 

x x  

PUNKTACJA WYCHOWAWCY (od –3p do +3p)  x  

        SAMOOCENA UCZNIA  ( od 0p do +2p) x   

Suma punktów  

ZACHOWANIE  
 

Wzorowe                    16  pkt i więcej poprawne  8-5pkt 

Bardzo dobre  15-13 pkt  nieodpowiednie 4-1pkt 

Dobre   12-9 pkt  naganne  0 i mniej pkt 
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§ 13  

1. W przypadku poprawy zachowania ucznia, roczna ocena zachowania może być  

o jeden stopień wyższa niż semestralna. 

2. Jeżeli jednak uczeń wzorowy lub bardzo dobry na skutek incydentalnego czynu otrzymał 

na I semestr ocenę naganną lub nieodpowiednią, a jego zachowanie w II semestrze nie 

budzi żadnych zastrzeżeń i jest wzorem, może uzyskać ocenę wyższą niż o jeden stopień 

(maks. dobrą). 

3. Ocena za drugi semestr jest oceną roczną, uwzględnia ona jednak zachowanie ucznia  

w pierwszym semestrze. 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego na podstawie opinii 

lub orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej i innych poradni 

specjalistycznych stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy 

uwzględnić ich wpływ na zachowanie. 

§ 14  

1. W uznaniu szczególnych osiągnięć ucznia w zakresie nauczania i postaw społecznych 

wprowadza się następujące nagrody: 

1) pochwała ucznia ze strony wychowawcy klasy wobec zespołu klasowego, 

2) pochwała ucznia ze strony dyrektora szkoły na apelu wychowawczym, 

3) pochwała ucznia ze strony dyrektora szkoły wobec wszystkich uczniów szkoły, 

4) wpis do wyróżnień na stronie internetowej szkoły, 

5) świadectwo ukończenia klasy lub szkoły z wyróżnieniem (dla uczniów, którzy 

uzyskali średnią ocenę roczną z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

z dodatkowych zajęć edukacyjnych, na które uczęszczali, a także z religii lub etyki co 

najmniej  4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania), 

6) dyplom uznania dla ucznia , 

7) list gratulacyjny dyrektora szkoły do rodziców ucznia 

8) tytuł „Najlepszego Skoczka”. 

9) tytuł „Najlepszego absolwenta SP 27”. 

2. Wprowadza się następujące kary za lekceważenie obowiązków szkolnych i rażące 

uchybienia w zachowaniu: 

1)  indywidualne upomnienie wychowawcy klasy;wpisanie upomnienia do zeszytu uwag, 

2) rozmowa wychowawcza z pedagogiem szkolnym, 

3) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona na apelu wychowawczym, 

4) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców lub opiekunów, 

5) wezwanie rodziców na rozmowę z dyrektorem w obecności nauczycieli, 

6) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

7) pozbawienie przez wychowawcę pełnionych w klasie/szkole funkcji, 

8) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora (w sytuacji zagrożenia życia innego 

ucznia). 
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IV. INFORMOWANIE O WYMAGANIACH I KRYTERIACH OCENIANIA 

§ 15  

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów na pierwszych 

zajęciach edukacyjnych o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

ucznia. 

2. Wychowawca klasy na początku roku informuje uczniów na zajęciach w ramach godziny 

z wychowawcą o ogólnych zasadach oceniania zawartych w WSO (osiągnięć 

edukacyjnych, ocen z zachowania).  

3. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu informuje rodziców ogólnych zasadach 

oceniania i klasyfikacji zawartych w WSO. Szczegółowe kryteria oceniania  

z poszczególnych przedmiotów dostępne są dla rodziców u nauczycieli przedmiotów  

i dyrektora szkoły.  

4. Fakt przekazania ww. informacji uczniom odnotowany zostaje w dzienniku lekcyjnym, 

 a ich rodzicom (prawnym opiekunom) w karcie zebrania z rodzicami. 

V. INFORMOWANIE O PRZEWIDYWANYCH  

OCENACH KLASYFIKACYJNYCH 

§ 16 

Informowanie o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych: 

1. Nauczyciele zajęć edukacyjnych mają obowiązek wpisania do dziennika i ustnego  

poinformowania ucznia o przewidywanej dla niego klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej 

najpóźniej na miesiąc przed śródroczną lub roczną klasyfikacją tj. klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

2. Nauczyciele zajęć edukacyjnych mają obowiązek poinformowania wychowawcy klasy  

o przewidywanej dla ucznia klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej najpóźniej na miesiąc  

i tydzień przed śródroczną lub roczną klasyfikacją tj. klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej.  

3. Wychowawca klasy jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców ucznia               

(w tym ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) 
o przewidywanej dla ucznia klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej najpóźniej na miesiąc 

przed śródroczną lub roczną klasyfikacją tj. klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. Wychowawca dokonuje zawiadomienia rodzica podczas zebrania 

rodziców lub konsultacji. Fakt powiadomienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym klasy. 

Rodzic potwierdza podpisem w dzienniku przyjęcie informacji. Rodzice nieobecni na 

zebraniu czy konsultacjach zawiadamiani są pisemnie za pośrednictwem poczty (listem 

poleconym). 

§ 17 

Informowanie o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach śródrocznych 

 z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

1. Najpóźniej na 5 dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne mają obowiązek 



14 

 

wpisania do dziennika oraz ustnego poinformowania uczniów (w tym uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) o przewidywanych 

śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.  

2. Najpóźniej na 5 dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej wychowawcy klas mają obowiązek wpisania do dziennika oraz ustnego 

poinformowania uczniów (w tym uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego) o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych 

zachowania. 

§ 18 

Informowanie o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach rocznych 

 z zajęć edukacyjnych i zachowania: 

1. Najpóźniej na 10 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne mają obowiązek wpisania  

do dziennika oraz ustnego poinformowania uczniów (w tym uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.  

2. Najpóźniej na 10 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawcy klas mają obowiązek wpisania do dziennika oraz ustnego poinformowania 

uczniów (w tym uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) o 

przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania. 

3. Najpóźniej na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawcy klas mają obowiązek pisemnie zawiadomić rodziców uczniów                        

(w tym uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) 
o przewidywanych dla ich dzieci rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania.  

VI. KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA. 

§ 19 

1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim 

tygodniu pierwszego z dwóch semestrów. Polega ona na okresowym podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych znajdujących się w szkolnym planie 

nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według kryteriów 

zawartych w niniejszym dokumencie. 

2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

a ocenę zachowania - wychowawca klasy. 

§ 20 

Klasyfikacja śródroczna w klasach I-III: 

1. Klasyfikacja śródroczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania 

ucznia oraz na sporządzeniu indywidualnej opisowej informacji o postępach w nauce 

każdego ucznia według kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie. 

2. Wychowawca klas I-III ma obowiązek ustnego zapoznania uczniów z oceną śródroczną  

w ostatnim tygodniu pierwszego semestru oraz wręczenia rodzicom powyższej oceny 
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opisowej podczas zebrania z rodzicami w ostatnim tygodniu pierwszego semestru roku 

szkolnego.  

3. Powyższą ocenę sporządza się na Karcie Śródrocznej Oceny Ucznia, której wzór stanowi 

załącznik do niniejszego dokumentu. Na karcie, oprócz oceny osiągnięć, znajdują się 

także zalecenia do dalszej pracy. 

4. Ocena klasyfikacyjna śródroczna może zostać uzupełniona dyplomem lub odznaką, 

 

 

§ 21 

Klasyfikacja śródroczna w klasach IV -VI: 

1. Klasyfikacja śródroczna w klasach IV -VI polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  

i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali  

i kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie. 

2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według 

skali określonej w § 7 ust. 2 pkt 1 zapisując je w dokumentacji w pełnym brzmieniu. 

3. Ocenę śródroczną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych 

sprawdzianów pisemnych, prac domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych,  

za wiedzę i umiejętności oraz za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć 

szkolnych i pozaszkolnych. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych. 

4. Uczeń ma prawo ubiegać się w niżej określonym trybie o wyższą niż przewidywana 

śródroczna ocena klasyfikacyjna, o ile spełnia jednocześnie następujące warunki:  

1) przystąpił do wszystkich przeprowadzonych przez nauczyciela form sprawdzania 

wiedzy i umiejętności.  

2) skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela okazji poprawy oceny oraz 

korzystał z oferowanej mu przez szkołę pomocy. 

5. Tryb postępowania:  

1) rodzice (prawni opiekunowie) w terminie 2 dni od dnia powiadomienia ich  

o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych składają wniosek wraz z uzasadnieniem 

do dyrektora szkoły o podwyższenie przewidywanej oceny.  

2) dyrektor po konsultacji z wychowawcą klasy, nauczycielem uczącym oraz 

pedagogiem szkolnym w terminie 3 dni odpowiada na wniosek.  

3) w przypadku pozytywnej odpowiedzi, nauczyciel danych zajęć edukacyjnych,  

w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych 

zajęć edukacyjnych, w terminie 3 dni przeprowadza sprawdzian z wiadomości lub 

umiejętności obejmujący treści nauczania z całego roku.  

4) w przypadku oceny zachowania wychowawca i pedagog w terminie 3 dni 

przeprowadzają rozmowę wyjaśniającą z uczniem, podczas której analizuje się stopień 

spełnienia przez ucznia kryteriów oceniania zachowania, po czym wystawia 

ostateczną ocenę, która nie może być niższa niż pierwotnie przewidywana.  

6. Sporządza się następującą dokumentację przechowywaną przez pół roku:  
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1) wniosek rodziców,  

2) pisemna odpowiedź na wniosek,  

3) notatka z dokonanej oceny stopnia spełnienia postawionych uczniowi warunków, wraz 

z podpisami nauczycieli. 

7. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne realizowane są tylko w jednym semestrze roku 

szkolnego, klasyfikacyjna ocena śródroczna stanowi jednocześnie ocenę roczną. 

 

§ 22 

Klasyfikacja roczna w klasach I-III: 

1. Klasyfikacja roczna w klasach I -III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania 

ucznia w danym roku szkolnym oraz na ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania według kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie.  

2. Ocena opisowa zostaje wpisana w dzienniku lekcyjnym oraz na świadectwie szkolnym 

wręczanym uczniowi na zakończeniu roku szkolnego.  

3. Ocena klasyfikacyjna roczna może zostać uzupełniona dyplomem, listem gratulacyjnym, 

odznaką lub medalem. 

§ 23 

Klasyfikacja roczna w klasach IV-VI: 

1. Klasyfikacja roczna w klasach IV -VI 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 oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali  

i kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie. 

2. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali 

określonej w § 7 ust. 2 pkt 1 zapisując je w dokumentacji w pełnym brzmieniu. 

3. Ocenę roczną ustala się w oparciu o oceny z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów 

pisemnych, prac domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych, za wiedzę  

i umiejętności oraz za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych  

i pozaszkolnych. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

4. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne realizowane są tylko w jednym semestrze roku 

szkolnego, klasyfikacyjna ocena śródroczna stanowi jednocześnie ocenę roczną. 

5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

pozytywna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem  

ust. 6 oraz może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu sprawdzającego. 

6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może by zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1 oraz § 32 ust. 1. 

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej 
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oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 

celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) szkoła powinna stworzyć 

uczniowi w miarę możliwości szansę uzupełnienia braków. W tym celu w następnej klasie 

(semestrze) nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem. 

9. Nauczyciel nie powinien „dopytywać” uczniów na koniec roku na wyższą ocenę – ocena 

klasyfikacyjna roczna jest efektem rocznej pracy ucznia. 

§ 24 

Promocja do klasy programowo wyższej. 

1. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem  

ust. 2. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 

danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić  

o powtarzaniu klasy ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu 

opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy oddziału. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna 

może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również 

w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie  

w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch 

klas. 

4. Uczeń klasy IV - V otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli  

ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

5. Uczeń klasy IV - V, który nie spełnił powyższego warunku nie otrzymuje promocji  

do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

6. Uczeń klasy IV-V, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii lub etyki średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do  

klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

§ 25 

Ukończenie szkoły. 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

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)  przystąpił do sprawdzianu, przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole. 

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

o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  
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z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z religii lub etyki średnią ocen co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. Dyplom „Najlepszego Absolwenta SP 27” otrzymuje uczeń, który na zakończenie klasy 

VI uzyskał najwyższą średnią ocen z ostatnich trzech lat nauki. 

 

§ 26 

Nieklasyfikowanie. 

1. W przypadku braku podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania uczeń może nie być 

klasyfikowanym z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny po złożeniu pisemnego wniosku do dyrektora szkoły. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę  

na zdawanie takiego egzaminu także w przypadku nieklasyfikowania ucznia  

z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej.  

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się także wobec ucznia o indywidualnym toku 

nauki lub spełniającego obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą. 

5. Tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego: 

1) uczeń (ustnie) i rodzice (pisemnie) zostaje powiadomiony o przewidywanym 

nieklasyfikowaniu  najpóźniej na miesiąc przed klasyfikacją odpowiednio - śródroczną 

lub roczną (Wychowawca klasy danego ucznia dokonuje zawiadomienia rodzica 

podczas zebrania rodziców lub konsultacji. Fakt powiadomienia odnotowuje  

w dzienniku lekcyjnym klasy. Rodzic potwierdza podpisem w dzienniku przyjęcie 

informacji. Rodzice nieobecni na zebraniu czy konsultacjach zawiadamiani są 

pisemnie za pośrednictwem poczty listem poleconym) ; 

2) najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną uczeń lub jego rodzic 

składa do dyrektora szkoły pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu 

klasyfikacyjnego; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu  

z nauczycielem egzaminującym oraz z uczniem i jego rodzicami; 

4) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w poniższych terminach: 

a) egzamin klasyfikacyjny za I półrocze przeprowadza się w terminie 2 miesięcy  

od daty posiedzenia klasyfikacyjnego; 

b) egzamin klasyfikacyjny roczny przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu 

ferii letnich; 

5) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i z zastrzeżeniem ust. 5 

pkt 6; 

6) egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych; 

7) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel tych zajęć edukacyjnych, z których 

jest egzamin, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych  
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8) egzamin obejmuje materiał zrealizowany w tym semestrze, w którym uczeń nie został 

klasyfikowany; 

9) nauczyciel egzaminujący przygotowuje w porozumieniu z nauczycielem 

prowadzącym te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, zestaw egzaminacyjny 

przewidujący wymagania edukacyjne na każdy stopień zgodnie z podanymi uczniom 

wymaganiami edukacyjnymi. Zestaw ten, przed rozpoczęciem egzaminu zostaje 

dopuszczony do egzaminu przez dyrektora szkoły.  

10) z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się i przechowuje w dokumentacji szkolnej 

protokół, który zawiera w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli 

egzaminujących, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania egzaminacyjne, wyniki 

egzaminu i uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację na temat ustnych odpowiedzi ucznia.  

11) ocena uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna  

z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 12. 

12) uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena 

klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

13) uczniowi, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego śródrocznego lub do niego nie 

przystąpił z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, nie przysługuje prawo do 

zdawania egzaminów klasyfikacyjnych rocznych. W takim przypadku w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

VII. WARUNKI I TRYB POPRAWIANIA OCEN ROCZNYCH. 

§ 27 

Warunki i tryb poprawy uzyskanej rocznej niedostatecznej  

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

1. Uczeń klasy IV -V, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną  

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 

2. Tryb przeprowadzenia egzaminu poprawkowego: 

1) uczeń (ustnie) i rodzice (pisemnie) zostaje powiadomiony o przewidywanej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej niedostatecznej najpóźniej na miesiąc przed klasyfikacją 

(Wychowawca dokonuje zawiadomienia rodzica podczas zebrania rodziców lub 

konsultacji. Fakt powiadomienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym klasy. Rodzic 

potwierdza podpisem w dzienniku przyjęcie informacji. Rodzice nieobecni na 

zebraniu czy konsultacjach zawiadamiani są pisemnie za pośrednictwem poczty listem 

poleconym; 

2) najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną uczeń (ustnie) i rodzice 

(pisemnie) składają do dyrektora szkoły wniosek o przeprowadzenie egzaminu  

poprawkowego. W przypadku dwóch ocen niedostatecznych wniosek powyższy musi 

być poprzedzony złożeniem podania do Rady Pedagogicznej o wyrażenie zgody na 

egzaminy poprawkowe z dwóch zajęć edukacyjnych oraz uzyskaniem zgody Rady; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu  

z nauczycielem egzaminującym. Egzamin odbywa się w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. O terminie egzaminu poprawkowego uczeń lub jego rodzice dowiadują się  

w terminie do zakończenia zajęć edukacyjnych; 
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4) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły; 

w skład której wchodzą: 

a) dyrektor szkoły - 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 pkt. 4 lit b może być zwolniony  

z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą, innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły; 

6) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

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

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych; 

7) nauczyciel egzaminujący przygotowuje w porozumieniu z nauczycielem 

prowadzącym te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne zestaw egzaminacyjny 

przewidujący wymagania edukacyjne na każdy stopień zgodnie z podanymi uczniom 

wymaganiami edukacyjnymi. Zestaw ten, przed rozpoczęciem egzaminu zostaje 

dopuszczony do egzaminu przez przewodniczącego komisji; 

8) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

a)skład komisji,  

b)termin egzaminu,  

c)pytania egzaminacyjne,  

d)wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę.  

9) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia.  

10) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia; 

11) 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 

następnego roku szkolnego; 

12) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. 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 zajęcia te są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane  

w klasie programowo wyższej. Przepis nie dotyczy ucznia klasy programowo najwyższej.  

§ 28 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana 

 rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

1. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od ustalonej przez nauczyciela pozytywnej 

rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych. 
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2. Tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana (pozytywna) rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

1) uczeń zostaje ustnie zawiadomiony o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych najpóźniej na 10 

dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; 

2) rodzic zostaje zawiadomiony o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych najpóźniej na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej Wychowawcy przekazują informacje o przewidywanych ocenach 

rocznych podczas zebrania dla rodziców, o których rodzice są informowani na 

pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym co potwierdzają podpisem na liście 

obecności. Informacje o zebraniach można także uzyskać na stronie internetowej 

szkoły www.sp27.pl. Rodzicom nieobecnym na zebraniu udostępnia się powyższe 

informacje w sekretariacie szkoły od następnego dnia po zebraniu; 

3) uczeń wraz z rodzicem najpóźniej na 6 dni przed rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej składa pisemny wniosek  

do nauczyciela zajęć edukacyjnych, których dotyczy ocena z prośbą o pisemne 

uzasadnienie rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych; 

4) nauczyciel, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 najpóźniej na 5 dni przed rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wystawia uzasadnienie, które 

rodzic odbiera za potwierdzeniem w sekretariacie szkoły; 

5) jeżeli uzasadnienie ustalonej przez nauczyciela pozytywnej rocznej klasyfikacyjnej 

oceny z zajęć edukacyjnych nie satysfakcjonuje ucznia i rodzica mogą najpóźniej na 4 

dni przed rocznym/ śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

złożyć do dyrektora szkoły wniosek o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego 

wiedzę i umiejętności ucznia z danych zajęć edukacyjnych, dołączając oświadczenie 

ucznia, iż spełnia wszelkie wymagania na ocenę wyższą  

od przewidywanej (wymagania określone w niniejszym dokumencie, w tym  

w przedmiotowym systemie oceniania); 

6) egzamin sprawdzający przeprowadzany jest w takiej samej formie, co egzamin 

poprawkowy najpóźniej na 2 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej; 

7) egzamin sprawdzający obejmuje materiał programowy z całego roku; 

8) z prac komisji sporządza się protokół, zawierający:  

a) skład komisji oraz dane ucznia,  

b) termin sprawdzianu oraz nazwę zajęć edukacyjnych,  

c) zadania (pytania) sprawdzające,  

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.  

9) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia.  

10) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

11) ocena uzyskana w wyniku egzaminu sprawdzającego jest ostatecznym ustaleniem 

klasyfikacyjnej oceny rocznej z danych zajęć edukacyjnych, od której nie ma 

odwołania z zastrzeżeniem § 30 ust. 1. 

 

http://www.sp27.pl/
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§ 29 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana 

 rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

1. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od ustalonej przez wychowawcę rocznej 

klasyfikacyjnej oceny zachowania do dyrektora szkoły. 

2. Tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

1) uczeń zostaje ustnie zawiadomiony przez wychowawcę klasy o przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania najpóźniej na 10 dni przed rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; 

2) rodzic zostaje zawiadomiony o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania najpóźniej na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej Wychowawcy przekazują informacje o przewidywanych ocenach 

rocznych podczas zebrania dla rodziców, o których rodzice są informowani pisemnie 

poprzez przekazanie zaproszeń za pośrednictwem uczniów oraz wywieszenie 

informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców. Rodzicom nieobecnym na zebraniu 

udostępnia się powyższe informacje w sekretariacie szkoły od następnego dnia po 

zebraniu; 

3) uczeń wraz z rodzicem najpóźniej na 4 dni przed rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej składa pisemny wniosek do dyrektora szkoły  

z prośbą o powtórne ustalenie rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania.  

4) uczeń do wniosku dołącza oświadczenie, iż spełnia wszelkie wymagania na ocenę 

zachowania wyższą od przewidywanej (wymagania określone w niniejszym 

dokumencie); 

5) dyrektor szkoły zwołuje posiedzenie zespołu wychowawczego, w skład którego 

wchodzi pedagog, jako przewodniczący zespołu, nauczyciele - członkowie zespołu  

i wychowawca danego ucznia. Na posiedzeniu zespołu wychowawczego pedagog 

przedstawia odwołanie ucznia i jego rodziców; 

6) zespół wychowawczy analizuje zachowanie ucznia i formułuje opinię dotyczącą 

zasadności odwołania;  

7) wychowawca po wysłuchaniu opinii zespołu wychowawczego podejmuje decyzję  

o zmianie lub utrzymaniu rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania; 

8) z prac komisji sporządza się protokół, zawierający: 

a) skład komisji oraz dane ucznia,  

b) termin posiedzenia komisji,  

c) wynik głosowania,  

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

9) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10) decyzja wychowawcy odnośnie oceny zachowania podjęta zgodnie z powyższym 

trybem jest ostateczna i nie ma od niej odwołania z zastrzeżeniem § 30 ust. 1. 
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§ 30 

Zastrzeżenia, co do zgodności trybu ustalenia klasyfikacyjnej oceny rocznej  

z zajęć edukacyjnych lub zachowania z przepisami prawa. 

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

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych; 

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: 

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 głosowania zwykłą większością głosów;  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie 

same zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, którego dotyczy ocena 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. 
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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. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

10. Na ustny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do 

przewodniczącego komisji egzaminacyjnej tuż po przeprowadzeniu egzaminu lub 

pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły po wystawieniu oceny klasyfikacyjnej 

sprawdzona i oceniona egzaminacyjna praca ucznia wraz z protokołem jest udostępniana 

wyłącznie uczniowi lub jego rodzicom do wglądu na terenie szkoły 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

12. 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. 

VIII. SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ. 

§ 31 

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania 

treści podstawy programowej z języka polskiego, matematyki i języka obcego.  

2. Sprawdzian w szkołach przeprowadza się w kwietniu, w terminie, na zasadach i zgodnie  

z procedurami ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w odrębnych 

przepisach. 
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IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 32 

Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 27 w Toruniu 

dokonywane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

§ 33 

1. Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Pedagogiczną 

uchwały o przyjęciu dokumentu do realizacji.  

2. Traci moc Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 27 w Toruniu  

z dnia 29 września 2007 r. wraz z późniejszymi zmianami WSO w formie uchwał: 

1) Uchwała Nr  4/2009/2010  

2) Uchwała Nr  19/2009/2010 

3) Uchwała Nr  13/2010/2011 

4) Uchwała Nr  13/2014/2015 

 

 

 

 

Przyjęto do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 6/2015/2016 z dnia 31.08.2015 r. 

przedstawiono na zebraniach z rodzicami w dniu 10.09.2015 r. 


