
SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SŁUPSKU /WSO/

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 ze zmianami)
• Rozporządzenie MEN z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania
• uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534 ze zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w
tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia  ogólnego  dla  branżowej  szkoły  I  stopnia,  kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  specjalnej

• przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz. 356)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów
• nauczania dla szkoł publicznych. (Dz. U. z 2017 r., poz. 703 ze zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

• wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r., poz. 1640 ze zm.)
• Statut Szkoły

• Uchwały Rady Pedagogicznej
• Zarządzenia Dyrektora Szkoły

I.  ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Ocenianie - to proces mający na celu sprawdzanie, informowanie, motywowanie ucznia w procesie dydaktycznym
i wychowawczym.

Wewnątrzszkolny System Oceniania jest jednym z elementów wspólnego tworzenia wizerunku szkoły,
planu rozwoju szkoły. Jest częścią Statutu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupsku.

Samodzielność naszej placówki w zakresie określenia zasad oceniania jest jej szansą na dopracowanie
się własnego przyjaznego dla ucznia, lepiej zrozumiałego dla rodziców i mniej stresującego dla wszystkich stron
opartego na jasnych zasadach i osadzonego w szkołach tradycjach systemu oceniania.

Podstawowe założenia WSO dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupsku zostały wspólnie wypracowane
przez poszczególnych nauczycieli, zespoły samokształceniowe i Radę Pedagogiczną i pozytywnie zaopiniowane
przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Niniejszy dokument zawiera szereg szczegółowych rozwiązań, specyficznych dla naszej szkoły. 
Punktem wyjściowym procesu wychowania i kształcenia w naszej szkole a zarazem punktem

odniesienia  przy  ocenianiu  postępów  jest  uzyskanie  pożądanych  postaw  uczniów,  czyli  zestawu  cech
osobowości, jakie ten proces powinien u nich wykształcić i rozwinąć.

W naszej  szkole  nauczycielom,  uczniom,  rodzicom zależy na  ukształtowaniu  niżej  wymienionych
postaw u jak największej liczby uczniów. Cała społeczność szkoły jest odpowiedzialna za podejmowanie działań
wiodących w tym kierunku.

1. Absolwent naszej szkoły na miarę swego wieku jest:
1.1. odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny
1.2. samodzielny, zaradny, otwarty
1.3. uczciwy, prawy, prawdomówny
1.4. kulturalny, taktowny, szanujący innych
1.5. krytyczny wobec siebie i innych
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Nauczyciele oraz zespoły samokształceniowe budując własny, spójny system oceniania ucznia z 
poszczególnych przedmiotów lub bloków powinni kierować się następującymi przesłankami ogólnymi:

1.6.  nauczyciele  w swoim  własnym systemie  sprawdzania  i  oceniania  (zatwierdzonym do WSO)  musi
zapewnić uczniom możliwość wszechstronnej prezentacji swoich wiadomości, umiejętności i postaw w
tym z uwzględnieniem grup dyspanseryjnych (WF),

1.7. materiał zgromadzony przez nauczyciela w procesie oceniania powinien gwarantować wysoką trafność
wnioskowania o osiągnięciach ucznia,

1.8. każdy aspekt oceniania ucznia przez nauczyciela (kryteria wymagań, stawianie oceny, zasady wglądu w
prace pisemne uczniów, uzasadnienie ocen, itp.) musi być dostępny dla wszystkich zainteresowanych i
otwarty na proces badania i weryfikowania,

1.9. każdy element oceniania ucznia przez nauczyciela musi być zgodny z WSO Szkoły Podstawowej nr 2 w
Słupsku.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
2.1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w

tym zakresie;
2.2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
2.3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
2.4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w

nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
2.5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
3.1 formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
3.2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania
3.3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i

zachowania;
3.4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzających;
3.5. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z

zajęć edukacyjnych i zachowania;
3.6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i

trudnościach ucznia w nauce.

II. PROCEDURY OCENIANIA

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach IV-VIII
1.1. Nauczyciel ma obowiązek na początku roku szkolnego poinformować uczniów oraz rodziców (prawnych

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
o sposobach sprawdzania osiągnięć oraz kryteriach oceniania i procedurach odwoławczych od ustalonej
oceny śródrocznej i rocznej.

1.2.  W każdej  izbie  dydaktycznej  wywieszone zostaną wyciągi  z  WSO dot.  danego przedmiotu lub bloku
nauczania.

1.3.  Nauczyciel  jest  zobowiązany  na  podstawie  pisemnej  opinii  lub  orzeczenia  Poradni  Psychologiczno  -
Pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych indywidualizować wymagania edukacyjne i kryteria
oceniania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty
rozwojowe.

1.4. Opinia po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
1.5.  W  uzasadnionych  przypadkach  uczeń  może  być  zwolniony  na  czas  określony  z  zajęć  wychowania

fizycznego i  zajęć  komputerowych  oraz  informatyki.  Decyzję  o  zwolnieniu ucznia  podejmuje  dyrektor
szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza (z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych lub
całkowitego zwolnienia z realizacji zajęć W-F)

1.6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć komputerowych
i informatyki nauczyciel jest zobowiązany wziąć pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć oraz systematycznego
udziału  w  zajęciach  w  przypadku  wychowania  fizycznego  a  w  oddziałach  sportowych  staranność  i
zaangażowanie w zajęciach treningowych i w zawodach sportowych.
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1.7. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i roczne, począwszy od klasy IV, a z religii w klasach I-III oraz
języka kaszubskiego w kl. IV-VIII, ustala się w stopniach według następującej skali:

nr ocena słowna ocena cyfrowa skrót

1 celujący 6 cel

2 bardzo dobry 5 bdb

3 dobry 4 db

4 dostateczny 3 dst

5 dopuszczający 2 dop

6 niedostateczny 1 ndst

1.8. Zapisem śródrocznym i rocznym jest także „nieklasyfikowana/y” i „zwolniona/y”.
1.9. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków: „+” i „bz” (brak zadania):

a) znak „+” nie jest stosowany w przypadku oceny celującej;
b) znak „bz” jest stosowany w przypadku odnotowania nieobecności w dniu pracy klasowej, testu,

sprawdzianu lub oceny pracy terminowej;
c) znak „bz” pozostaje, a obok wpisuje się ocenę: ndst – gdy uczeń nie rozliczy się z nauczycielem lub

ocenę pozytywną.
1.10. Ocena klasyfikacji śródrocznej i rocznej jest oceną pełną.

1.11. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi
(z wyjątkiem religii).

1.12. Oceny śródroczne i roczne ustala nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia 
w oparciu o średnią ważoną. W przypadku oceny celującej średnia ważona nie jest ostateczną oceną 
ustaloną przez nauczyciela. Przedmiotowe Systemy Oceniania określają szczegółowe warunki ustalania
ocen śródrocznych i rocznych.

Średnia ocen Ocena

5,25 – 6,0 Celujący

4,51 – 5,24 Bardzo dobry

3,51 – 4,50 Dobry

2,51 – 3,50 Dostateczny

1,51 – 2,50 Dopuszczający

0 – 1,50 Niedostateczny

1.13. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów); na ich prośbę
nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

1.14. Uczeń, rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do prac pisemnych na zasadach określonych
przez nauczycieli przedmiotów w Przedmiotowych Systemach Oceniania. Nauczyciel monitoruje pracę
ucznia poprzez stosowanie efektywnej informacji zwrotnej i przekazanie uczniowi komentarza do jego
pracy (ustnego lub pisemnego). Informacja taka powinna zawierać cztery elementy:

a) wyszczególnienie i docenianie dobrych elementów pracy ucznia;
b) wskazanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
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c) wskazanie, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę;
d) wskazanie, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

1.15. Ocenie podlegają następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
odpowiedzi ustne;
prace pisemne:

- kartkówka (obejmuje zakres treściowy co najwyżej trzech ostatnich lekcji);
- sprawdzian (zakres jednego działu lub mniej);
- praca klasowa;
- test;

prace domowe;
zadania i ćwiczenia wykonywane przez ucznia podczas lekcji;
prace w zespole;
wytwory, doświadczenia, opracowania,
prezentacje; sprawdziany praktyczne;

aktywność na lekcji;
inne elementy – specyficzne dla określonych zajęć edukacyjnych zawarte w kryteriach ocen z
poszczególnych przedmiotów.

1.16. Formom sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia nadano odpowiednie wagi ocen, które obowiązują
na wszystkich przedmiotach w klasach IV – VIII.

Kategoria oceny Waga Kolor w
oceny dzienniku

Udział, nagroda w konkursie miejskim i wyżej z oceną celującą 10 Pomarańczowy

Nagroda w konkursie szkolnym z oceną celującą 8 Pomarańczowy

Udział w konkursie szkolnym z oceną celującą 6 Pomarańczowy

Pisemna praca klasowa, sprawdzian, test 7 Czerwony

Kartkówka 5 Zielony

Odpowiedź ustna 4 Niebieski

Aktywność, samodzielna praca na lekcji 4 Fioletowy

Praca dodatkowa, projekt, praca długoterminowa 4 Brązowy

Zadanie domowe 3 Czarny

Zajęcia treningowe 7 Żółty

1.17. Obowiązuje procentowy przelicznik oceny za pisemną pracę klasową, test sprawdzian dla wszystkich
przedmiotów w klasach IV-VIII.
0% - 29% - niedostateczny
30% - 50% - dopuszczający
51% - 69% - dostateczny
70% - 89% - dobry
90% - 95% - bardzo dobry
96% - 100% - celujący

1.18. Uczeń w ciągu dnia może pisać tylko jedną pracę klasową, test, w ciągu tygodnia co najwyżej trzy.
Każda  praca  klasowa,  test  musi  być  zapowiedziany  z  tygodniowym  wyprzedzeniem  (termin  w/w
nauczyciel zapisuje w terminarzu dziennika dla poinformowania innych nauczycieli i uczniów).

1.19. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagania, jakim będzie musiał
sprostać.

1.20. Nauczyciel  jest  zobowiązany ocenić  i  oddać kartkówki  uczniom w ciągu  tygodnia,  prace  klasowe,
sprawdziany i testy w ciągu dwóch tygodni.
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1.21. Uczeń, który otrzymał ocenę niższą niż bardzo dobra z pracy klasowej, sprawdzianu lub testu ma prawo ją poprawić tylko raz w
czasie dwóch tygodni od pojawienia się oceny w dzienniku, a w przypadku „bz” od powrotu ucznia do szkoły.

1.22. Ocena z poprawy jest odnotowana w dzienniku obok oceny poprawianej bez względu na jej wartość.
1.23. Uczeń jest zobowiązany do napisania zaległych prac klasowych, sprawdzianów i testów. W przypadku

niewywiązania  się  z  tego  obowiązku  otrzymuje  ocenę  niedostateczną.  Okres  poprawiania  oceny
niedostatecznej zamyka się w czasie dwóch tygodni od pojawienia się oceny w dzienniku.

1.24. Rodzice  (prawni  opiekunowie  są  powiadamiani  o  osiągnięciach  dziecka  w  czasie  spotkań  z
wychowawcą, podczas konsultacji z nauczycielem przedmiotów i rozmów indywidualnych.

1.25. Ocenianie uczniów z upośledzeniem umysłowym odbywa się zgodnie z postanowieniami zawartymi w
Rozporządzeniu MEN.

1.26. anulowano
1.27. Jeżeli uczeń uczęszcza na zajęcia religii i etyki do średnich rocznych i końcowo rocznych wybiera się

średnią obu ocen, a zaokrągla się do liczby całkowitej w górę. Ocenę ustalają nauczyciele uczący tych
przedmiotów.

2. Ocenianie zachowania ucznia w klasach IV-VIII
2.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym (przestrzeganie zapisów Statutu Szkoły);
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, respektowanie zasad współżycia społecznego i

przyjętych norm etycznych (regulaminy szkolne, procedury itp.);
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób (nie stwarza zagrożeń przez bójki,

sprzeczki itp., zapobiega takim zdarzeniom);
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

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

a) wzorowe
b) bardzo dobre
c) dobre
d) poprawne
e) nieodpowiednie
f) naganne.

W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
Rada  pedagogiczna  może  podjąć  uchwałę  o  niepromowaniu  do  klasy  programowo  wyższej  lub
nieukończeniu przez  ucznia  szkoły,  jeżeli  co najmniej  2 razy z  rzędu ustalono mu naganną ocenę
zachowania.
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 nauczania specjalnego lub indywidualnego, lub opinii
poradni pedagogicznej.
Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem punktu 2.4

2.7.Ocenę zachowania ustala się według procedur określonych w STATUCIE SZKOŁY.
2.8.Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca na podstawie sumy punktów przyznanych mu w danym

półroczu zgodnie z Punktowym Systemem Oceniania Zachowania w klasach IV-VI Szkoły
Podstawowej nr 2 w Słupsku nie później niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej biorąc pod uwagę:

a) kryteria WSO
b) samoocenę ucznia
c) opinie uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów
d) opinie nauczycieli i innych pracowników szkoły.

2.9. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, a roczna
ocena  klasyfikacyjna  zachowania  może  podlegać  procedurze  odwołania,  jeżeli  została  ustalona
niezgodnie z przepisami prawa. Zaskarżenie składa rodzic do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia
zakończenia zajęć dydaktycznych.

2.10. Dopuszcza się prowadzenia przez nauczycieli własnych zeszytów obserwacji uczniów, z których 
przekazują informacje wychowawcom na bieżąco i na dzień przed spotkaniami z rodzicami.
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2.11. Punktowy system oceniania zachowania ucznia
a) zasady ustalania oceny zachowania ucznia:

- regulamin PSOZ jest częścią WSO i zamieszczony w dzienniku elektronicznym w zakładce Akty
prawne

- zapoznanie rodziców z PSOZ następuje na pierwszym zebraniu a uczniów na pierwszej lekcji
wychowawczej

- obowiązkiem każdego nauczyciela jest systematyczne dokonywanie wpisów w dzienniku punktów
( i punktów (-)

-  pracownicy niepedagogiczni zgłaszają uwagi o uczniach do wychowawcy
b) zachowanie punktowe ucznia ocenia się następująco:

ZACHOWANIE (SKRÓT) LICZBA PUNKTÓW

wzorowe (wz.) 250p. i więcej #

bardzo dobre (bdb) 249p. – 176p. ##

dobre (db.) 175p. – 100p. ###

poprawne (popr.) 99p. – 51p.

nieodpowiednie (ndp.) 50p. – 1p.

naganne (ng.) 0p. i mniej

# Uczeń, który uzyskał 40 i więcej punktów ujemnych w ciągu jednego półrocza nie może otrzymać oceny
wzorowej zachowania w danym półroczu roku szkolnego, niezależnie od ilości punktów dodatnich.

# Uczeń, który uzyskał 60 i więcej punktów ujemnych w ciągu jednego półrocza nie może otrzymać oceny 
bardzo dobrej zachowania w danym półroczu roku szkolnego, niezależnie od ilości punktów dodatnich.

# Uczeń, który uzyskał 80 i więcej punktów ujemnych w ciągu jednego półrocza nie może otrzymać oceny
dobrej zachowania w danym półroczu roku szkolnego, niezależnie od ilości punktów dodatnich.

c) szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia:
- na początku I i II semestru uczeń otrzymuje 100 pkt.  
- ocenie klasy nie podlega uczeń spełniający swój obowiązek szkolny w formie nauczania

indywidualnego,
- kolejną część składową oceny zachowania stanowią punkty dodatnie  i  ujemne,  które  oblicza

wychowawca klasy po uwzględnieniu pochwał i nagan dyrekcji oraz grona pedagogicznego,

d) szczegółowe ustalenia dotyczące punktów dodatnich:

LP. KRYTERIA OCENY OSOBY LICZBA CZĘSTOTLIWOŚĆ
OCENIAJĄCE PKT.

Laureat, finalista konkursu
1. przedmiotowego, zawodów sportowych o nauczyciel przedmiotu 150 każdorazowo

zasięgu ogólnopolskim

Laureat konkursu przedmiotowego,
2. zawodów sportowych o zasięgu nauczyciel przedmiotu 120 Każdorazowo

wojewódzkim

Finalista konkursu przedmiotowego,
3. zawodów sportowych o zasięgu nauczyciel przedmiotu 100 Każdorazowo

wojewódzkim
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e) Wyznaczniki oceny opisowej:
- bieżące ocenianie ma charakter opisowy wspomagany odpowiednio wyznacznikami oceny opisowej

z istotną przewagą komentarza pedagogicznego.
- do wyznaczników oceny opisowej przyporządkowane są punkty oznaczające kolejny etap

opanowanej wiedzy i umiejętności w stosunku do wymagań programowych.
- nauczyciel na bieżąco notuje informacje dotyczące poziomu osiągnięć edukacyjnych i postępów w

indywidualnym  rozwoju  ucznia  w  zakresie  wszystkich  edukacji  objętych  nową  podstawą
programową stosując punkty, które są przyporządkowane do opracowanych wyznaczników oceny
opisowej.

- każdemu punktowi powinien towarzyszyć komentarz pedagogiczny (wyrażony w formie ustnej lub
pisemnej),  który ma być sformułowaniem unikającym trybu rozkazującego na rzecz podkreślenia
mocnych  i  dobrych stron  pracy ucznia,  a  następnie  wskazaniem niedociągnięć  i  sposobów  ich
poprawy.

- nie dopuszcza się stosowania w dokumentacji ucznia wyłącznie zapisu punktowego bez komentarza
pedagogicznego (wyrażonego w formie ustnej lub pisemnej).

f) Oznaczenia punktowe.

- 6 pkt. – wzorowo
- 5 pkt. – bardzo dobrze
- 4 pkt. – dobrze
- 3 pkt. – przeciętnie
- 2 pkt. – słabo
- 1 pkt. – bardzo słabo

g) Formy oceny bieżącej:
- obserwacja (nauczyciel obserwuje ucznia, jego rozwój, zaangażowanie i aktywność);
- pisemna recenzja pracy (wyrażona oceną opisową lub przyporządkowanym do niej punktem);
- ocena słowna (nauczyciel stara się wciąż podkreślać osiągnięcia ucznia, zachęca do dalszej pracy,

wskazuje, co należy jeszcze dopracować, poprawić, udoskonalić);
- obserwacja i analiza zgromadzonych wytworów twórczej, artystycznej działalności ucznia.

h) Sposoby odnotowywania osiągnięć uczniów:
- w dzienniku lekcyjnym (w postaci punktów przyporządkowanych do określonych wyznaczników

ocen);
- na kartach pracy uczniów, w zeszytach, w zeszytach ćwiczeń, oraz na sprawdzianach (w postaci

punktów  przyporządkowanych  do  określonych  wyznaczników  ocen  wraz  z  komentarzem
pedagogicznym formie ustnej lub pisemnej;

- w domowniczkach (na zasadach określonych i umówionych z rodzicami przez nauczyciela);
- w zeszycie informacyjnym dla rodziców (w postaci punktów przyporządkowanych do określonych 

wyznaczników ocen, na zasadach określonych i umówionych z rodzicami przez nauczyciela).
- inne (na zasadach określonych i umówionych z rodzicami przez nauczyciela);

i) Dokumentacja podlegająca ocenie:
- zeszyty;
- zeszyty ćwiczeń;
- karty pracy uczniów;
- kartkówki;
- sprawdziany osiągnięć ucznia;
- domowniczki;
- wytwory pracy ucznia (prace plastyczne, techniczne, efekty doświadczeń i ćwiczeń), oceniane pod

kątem przygotowania do zajęć oraz zaangażowania i wysiłku.
j) Kryteria procentowe stosowane w ocenianiu prac pisemnych:

(testy, sprawdziany, kartkówki, prace samodzielne)
- 100% – wzorowo (6 pkt.)
- 91% – 99% – bardzo dobrze (5 pkt.)
- 71% – 90% – dobrze (4 pkt.)
- 51% – 70% – przeciętnie (3 pkt.)
- 31% – 50% – słabo (2 pkt.)
- do 30% - bardzo słabo (1 pkt.)

k) Kryteria oceny prac pisemnych typu pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu:
- bezbłędnie – wzorowo (6 pkt.)
- 1 błąd – bardzo dobrze (5 pkt.)
- 2 – 3 błędy – dobrze (4 pkt.)
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- 4 – 5 błędów – przeciętnie (3 pkt.)
- 6 – 7 błędów – słabo (2 pkt.)
- 8 błędów i powyżej – bardzo słabo (1 pkt.)

l) Prace kontrolne
- wszystkie prace kontrolne dotyczące materiału z trzech i więcej tematów będą zapowiadane z

tygodniowym wyprzedzeniem i oddawane po sprawdzeniu w ciągu dwóch tygodni,
- w przypadku nieobecności uczeń musi zaliczyć materiał w formie i terminie określonym przez

nauczyciela,
- ocenę ze sprawdzianu można poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem. Ocenę można poprawiać

tylko raz,
- sprawdziany będą gromadzone w segregatorach ucznia, wynik wpisany do dziennika i zeszytu 

informacyjnego ucznia (na zasadach określonych i umówionych z rodzicami przez nauczyciela).
ł) Nieprzygotowanie ucznia

- po każdej usprawiedliwionej przez rodzica nieobecności chorobowej nieprzygotowanie jest
usprawiedliwione,

- po dłuższej nieobecności ucznia w szkole powstałe zaległości uczeń jest zobowiązany uzupełnić i
przedstawić do sprawdzenia w terminie wyznaczonym przez nauczyciela,

- brak zeszytu ćwiczeń, podręcznika, przyborów i innych materiałów potrzebnych do zajęć
odnotowujemy w dzienniku lekcyjnym znakiem „ np”,

- jeśli uczeń z  jakiegoś powodu nie  wykonał  zadania lub był  nieobecny podczas ocenianej pracy
klasowej,  sprawdzianu  lub  innej  formy  pracy,  nauczyciel  może  odnotować  w  dzienniku
elektronicznym „bz” lub „nu”.

m) Kryteria odznaki wzorowy uczeń klasy III:
- wzorowo przygotowuje się do wszystkich zajęć, spełnia wymagania edukacyjne zgodne z

najwyższymi kryteriami ocen: może być wzorem do naśladowania dla innych;
- aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych;
- bierze udział (i zdobywa czołowe miejsca) w konkursach, turniejach, olimpiadach przedmiotowych i

zawodach sportowych;
- systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne: wszelkie nieobecności i

spóźnienia są w terminie usprawiedliwione przez rodziców;
- inicjuje prace na rzecz klasy, szkoły bądź środowiska i aktywnie w nich uczestniczy;
- szanuje mienie społeczne oraz własną i cudzą pracę;
- chętnie udziela pomocy kolegom;
- stosuje się do zasad higieny i estetyki osobistej;
- zachowuje się kulturalnie wobec dorosłych i kolegów na terenie szkoły i poza nią;
- dba o własne zdrowie;
- uzyskał co najmniej bardzo dobre wyniki w nauce z języka obcego i religii.

3.2. Klasyfikacja śródroczna i roczna.
a) W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są

ocenami opisowymi.
b) Nauczyciel  w  oparciu  o  poczynione  obserwacje,  zanotowane  wyznaczniki  oceny  opisowej  oraz

zgromadzone prace dokonuje śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych w postaci
oceny opisowej.

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

d) Nauczyciel dokonuje śródrocznej oceny klasyfikacyjnej w formie oceny opisowej posługując się
opracowanym arkuszem obserwacyjnym.

e) Śródroczna ocena opisowa w formie arkusza obserwacyjnego jest dołączona do dokumentacji szkolnej w
teczce ocen opisowych.

f) Nauczyciel dokonuje rocznej oceny klasyfikacyjnej w formie oceny opisowej.
g) Roczna ocena opisowa znajduje się w dzienniku elektronicznym oraz w arkuszu ocen.
h) Przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego
rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych w terminie i formie określonych w Statucie Szkoły.
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3.3. Skala i tryb ustalania oraz sposób formułowania śródrocznej i rocznej oceny zachowania.
a) Nauczyciel w klasach I-III ocenia zachowanie uczniów na bieżąco ustnie lub pisemnie i notuje swoje

spostrzeżenia wg własnej inwencji.
b) Nauczyciel w klasach I-III podsumowując zachowanie ucznia określa , czy uczeń respektuje, czy nie

zawsze respektuje  normy etyczne i zasady współżycia społecznego. Na tej podstawie ustala jedną
śródroczną i jedną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

c) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
d) Nauczyciel dokonuje śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w formie oceny opisowej, którą

zapisuje w opracowanym arkuszu obserwacyjnym.
a) arkusz obserwacyjny jest dołączony do dokumentacji szkolnej w teczce ocen opisowych.

e) Nauczyciel dokonuje rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w formie oceny opisowej, która
znajduje się w dzienniku elektronicznym oraz w arkuszu ocen.

f) Nauczyciel dokonuje śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania stosując opracowane
wyznaczniki oceny opisowej.

3.4. Wyznaczniki oceny opisowej zachowania.
a) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

- uczeń wywiązuje się (nie zawsze wywiązuje się) z obowiązków ucznia
- systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach (ma obowiązek dostarczenia usprawiedliwienia

nieobecności w szkole bezpośrednio po okresie absencji),
- nie spóźnia się na zajęcia
- nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć
- przejawia umiejętność koncentracji, jest zdyscyplinowany,
- jest samodzielny w pracy, wykazuje inicjatywę,
- chętnie podejmuje oferowane zadania,
- powierzone zadania realizuje do końca,

b) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
- uczeń postępuje (nie zawsze postępuje) zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
- aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły (udział w konkursach szkolnych, imprezach

klasowych);
- wykazuje inicjatywę w podejmowaniu dodatkowych prac na rzecz klasy i szkoły,
- przestrzega zasad i norm współżycia w grupie,
- chętnie podejmuje współpracę,
- zna i przestrzega zasady korzystania z telefonu komórkowego w szkole;
- zna oraz przestrzega zakazu używania urządzeń elektronicznych służących do nagrywania dźwięku i

rejestracji  obrazu  w  szkole  (nie  przestrzeganie  tego  zakazu  skutkuje  przekazaniem  sprzętu  do
depozytu).

c) Dbałość o honor i tradycje szkoły:
- uczeń dba (nie zawsze dba) o honor i tradycje szkoły;
- kultywuje tradycje szkolne, regionalne i narodowe;
- uczestniczy w realizacji innowacji szkolnych;
- szanuje zwyczaje szkoły (obrzędy regionalne i narodowe).

d) Dbałość o piękno mowy ojczystej:
- uczeń dba (nie zawsze dba) o piękno mowy ojczystej;
- dba o kulturę języka;
- używa zwrotów grzecznościowych;
- życzliwie i uprzejmie odnosi się do kolegów, nauczycieli i innych osób.

e) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
- uczeń dba ( nie zawsze dba) o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;
- przestrzega regulaminów szkolnych (Zarządzenia Dyrektora Szkoły, Regulaminy wycieczek i

biwaków, Regulaminy klasopracowni);
- zna i przestrzega zasady ruchu drogowego;
- dba o higieniczny tryb życia;
- szanuje przyrodę;
- nie ulega nałogom.

f) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
- uczeń godnie i kulturalnie(nie zawsze godnie i kulturalnie) zachowuje się w szkole i poza nią;
- poprawnie reaguje w sytuacjach konfliktowych;
- zgodnie współpracuje w grupie rówieśniczej;
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- jest życzliwy, koleżeński, uprzejmy;
- szanuje własność osobistą i społeczną.

g) Okazywanie szacunku innym osobom:
- uczeń okazuje(nie zawsze okazuje) szacunek innym osobom;
- szanuje godność innych osób;
- jest tolerancyjny;
- otacza opieką młodszych i słabszych.

3.5. Przedmiotowy System Oceniania.
- wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla poszczególnych poziomów klas ustalają nauczyciele

na  bazie  obowiązującej  podstawy  programowej  i  realizowanych  programów  nauczania  dla
poszczególnych zajęć edukacyjnych:
dla klasy I – zespół nauczycieli klas I dla
klasy II – zespół nauczycieli klas II dla 
klasy III – zespół nauczycieli klas III

- ustalone wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla poszczególnych poziomów klas stanowią
Przedmiotowe Systemy Oceniania,

- wymagania  edukacyjne  oraz  kryteria  oceniania  zawarte  w  Przedmiotowym  Systemie  Oceniania  są
jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy ( dla wszystkich oddziałów poszczególnych klas), z
wyjątkiem tych uczniów względem których orzeczono obniżenie wymagań edukacyjnych,

- przedmiotowe Systemy Oceniania obowiązują wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu na
poszczególnych poziomach,

- przedmiotowe Systemy Oceniania ze wszystkich edukacji i dla wszystkich klas wchodzą w życie z dniem
1 września każdego roku szkolnego,

- każdy nauczyciel w terminie do 15 września zapoznaje uczniów, a do 30 września ich rodziców
(opiekunów prawnych) z obowiązującym Przedmiotowym Systemem Oceniania.

3.6. Wychowawca klasy prowadzi dokument p.t. „Teczka ocen opisowych zajęć edukacyjnych ucznia”.

III. KLASYFIKACJA
1. Część ogólna
1.1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza i dlatego ustala się klasyfikację śródroczną, roczną, i końcową

(absolwent).
1.2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć

edukacyjnych  określonych  w szkolnym  planie  nauczania  i  ustaleniu  –  według  skali  określonej  w
STATUCIE SZKOŁY – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

1.3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów i jego zachowania w 
danym roku szkolnym według skali określonej w STATUCIE SZKOŁY.

1.4. Klasyfikacja końcowa obejmuje roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych
uzyskane w klasie  programowo najwyższej  i  roczne oceny klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole.

1.5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

1.6. Przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne oraz wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów)  o  przewidywanych  śródrocznych  i  rocznych  ocenach  klasyfikacyjnych  z  zajęć
edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie i
formie określonych w STATUCIE SZKOŁY.

1.7.  Na  30 dni  przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej  wychowawca klasy na  wniosek
nauczycieli  uczących w tej  klasie  jest  zobowiązany skutecznie  poinformować rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nagannym zachowaniu.

1.8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli
uznają,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

1.9. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno- wychowawczych.
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1.10.  Zastrzeżenia  składa się  z  uzasadnieniem na  piśmie  do  dyrektora  szkoły,  który  udziela  pisemnej
odpowiedzi. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły, ale nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżenia.

1.11. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest
podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia w szkole przekraczających
połowę  czasu  przeznaczonego  na  dane  zajęcia  oraz  braku  ocen  cząstkowych  lub  z  powodu
usprawiedliwionej nieobecności w czasie j.w. lub innych przyczyn podanych w Rozporządzeniu MEN.

1.12. Uczeń nieklasyfikowany ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny zgodnie z zasadami określonymi
w Rozporządzeniu MEN.

1.13. Uczeń nieklasyfikowany może otrzymać ocenę pozytywną w klasyfikacji śródrocznej (rocznej)
tylko w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego.

1.14. W przypadku ustalenia stopnia z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania niezgodnie z przepisami
prawa obowiązują procedury zawarte z Rozporządzenia MEN.

2. Egzaminy

2.1. Regulamin egzaminu klasyfikacyjnego (Art. 44 k, l Ustawy OSO)

- Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej
nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w
szkolnym planie nauczania.

- Egzamin  klasyfikacyjny  może  zdawać  uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  nieusprawiedliwionej
nieobecności po złożeniu przez ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) wniosku na piśmie.
Warunkiem zdawania egzaminu jest zgoda Rady Pedagogicznej.

- Egzamin  klasyfikacyjny  zdaje  uczeń,  który  realizuje  indywidualny  program  lub  tok  nauki  albo
spełniający obowiązek szkolny lub uczeń poza szkołą (Art. 16 ust. 11, Art. 20 zh ust. 3 i 3a, Art. 44 k
ust. 2 i 3 Ustawy OSO).

- Egzamin zarządza dyrektor szkoły nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin uzgadnia dyrektor z rodzicami lub opiekunami prawnymi
ucznia.

- Egzamin przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie:
- przewodniczący – wicedyrektor szkoły.
- nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania dla

odpowiedniej klasy,
- mogą być obecni jako obserwatorzy: wychowawca klasy, Rzecznik Praw Ucznia, rodzice.

Komisja sporządza protokół, który jest załącznikiem do Arkusza ocen ucznia.
- Ustalona ocena pozytywna z egzaminu jest ostateczna z zastrzeżeniem Art. 44 m i Art. 44 n Ustawy

OSO.

2.2. Regulamin egzaminu sprawdzającego (Art. 44 n Ustawy OSO)

- Rodzice  mogą  w  terminie  2  dni  roboczych  od  dnia  zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno-
wychowawczych  zgłosić  zastrzeżenia  do  Dyrektora  Szkoły,  jeżeli  uznają,  że  roczna  ocena
klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  ucznia  została
ustalona przez nauczyciela niezgodnie z trybem/prawem dotyczącym jej ustalenia.

- Termin egzaminu sprawdzającego wyznacza dyrektor szkoły, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń.

- Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
- W skład komisji wchodzą:

- Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członkowie

komisji,
- członkami komisji mogą być: wychowawca klas, Rzecznik Praw Ucznia lub pedagog szkolny,
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- Nauczyciel, o którym mowa w pkt ust. 3 pkt b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. Dyrektor powołuje jako egzaminatora innego
nauczyciela tego samego przedmiotu.

- Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, informatyki oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.

- Zadania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel uczący i przedstawia dyrektorowi szkoły najpóźniej
na jeden dzień przed terminem egzaminu.

- Komisja ustala ocenę z egzaminu w oparciu o obydwie jego części, ocena ustalona przez komisję nie
może  być  niższa  od  wystawionej  przez  nauczyciela  na  koniec  półrocza  (roku)  i  nie  przysługuje
odwołanie od oceny ustalonej przez Komisję.

- Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji,
termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

- Ustalona  przez  Komisję  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  wcześniej  ustalonej  oceny  i  jest
ostateczna.  Jeżeli  ocena  ustalona  wcześniej  była  negatywna,  a  Komisja  ustaliła  także  ocenę  jako
negatywną może być zmieniona w trakcie egzaminu poprawkowego (Art. 44 m Ustawy OSO).

- Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu może przystąpić w terminie
dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora szkoły po uzgodnieniu z rodzicami ucznia.

Do protokołu wpisuje się zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia i załącza prace pisemne. Protokół
stanowi załącznik do Arkusza ocen ucznia.

2.3. Regulamin egzaminu poprawkowego (Art. 44 m Ustawy OSO)

- Egzamin  poprawkowy  może  zdawać  uczeń  począwszy  od  klasy  IV,  który  otrzymał  w  wyniku
klasyfikacji rocznej ocenę negatywną z jednego lub dwóch przedmiotów obowiązkowych lub zajęć z
języka mniejszości narodowej, etnicznej lub regionalnego (Art. 44 zb Ustawy OSO).

- Termin egzaminu wyznacza Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców ucznia (opiekunów prawnych) do
dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii
letnich.

- Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem wychowana fizycznego, zajęć
technicznych, zajęć komputerowych, muzyki, plastyki gdzie jest inna forma zajęć praktycznych.

- Egzamin przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie:
- Wicedyrektor szkoły,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
- nauczyciel prowadzący takie same zajęcia,

- Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który jest załącznikiem do Arkusza ocen ucznia.
- Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy wyższej.
- Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu z przyczyn usprawiedliwionych może zdawać egzamin w

terminie nie później niż do końca września. Termin wyznacza Dyrektor Szkoły.
- Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna z

zastrzeżeniem Art. 44 n ust. 7 Ustawy OSO.
- Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy wyższej ucznia,

który nie  zdał  egzaminu poprawkowego  z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub języka
mniejszości narodowej, etnicznej lub regionalnego (Art. 44 m ust. 6 Ustawy OSO).

IV. PROMOWANIE UCZNIA

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,  jeżeli  z  wszystkich zajęć  edukacyjnych,
określonych  w  planie  nauczania  uzyskał  oceny  klasyfikacyjne  roczne  wyższe  od  stopnia
niedostatecznego.

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

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
celującą roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną.

4. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli przystąpił do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej.

5. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
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6. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia
klasy  I-III  na  podstawie  wniosku  wychowawcy  klasy  w  porozumieniu  z  rodzicami  (prawnymi
opiekunami).

7. Uczeń  klasy  I  i  II  może  być  promowany  do  klasy  programowo  wyższej  w  trakcie  trwania  roku
szkolnego na  wniosek rodziców (opiekunów prawnych)  lub wychowawcy klasy  w porozumieniu z
rodzicami (opiekunami prawnymi).

8. Rada Pedagogiczna, uwzględniając  możliwości  edukacyjne ucznia,  może jeden raz  w ciągu danego
etapu  edukacyjnego  promować  do  klasy  programowo  wyższej  ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu
poprawkowego  z  jednych  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  albo  z  zajęć  z  języka  mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że zajęcia te są realizowane
w klasie programowo wyższej.

V. SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ

1. anulowano
2. Egzamin jest przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

VI. WSO WSPIERA OSIĄGANIE PRZEZ UCZNIÓW SUKCESU EDUKACYJNEGO

a) WSO jest znany i akceptowany przez społeczność szkolną.
b) Nauczyciele, określając wymagania współpracują ze sobą.
c) WSO jest motywujący i pozytywnie wpływa na rozwój ucznia.
d) Przedmiotowe Systemy Oceniania wynikają z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
e) Nauczyciele znają zasady oceniania zewnętrznego.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Zadania szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni Termin
realizacji

Zapoznanie społeczności Zebrania z rodzicami, akcja propagandowa w Dyrektor Początek
szkolnej z gablotach szkolnych, uaktywnienie SU i samorządów Nauczyciele Każdego roku
Wewnątrzszkolnym klasowych Uczniowie szkolnego
Systemem Oceniania. Rodzice

Integracja zespołu Współpraca nauczycieli przy opracowywaniu Zespoły Na bieżąco
nauczycielskiego wokół wymagań z poszczególnych przedmiotów i bloków samokształceniowe
zestawu wymagań w przedmiotowych, wspólne opracowanie
poszczególnych etapach harmonogramu sprawdzianów i narzędzi do badań
kształcenia kompetencji uczniów.

Dostosowanie wymagań Sporządzenie wykazu uczniów: Pedagog szkolny, Na bieżąco
edukacyjnych do zaleceń z obniżonymi wymaganiami programowymi, Wychowawcy klas
PPP korzystających z obiadów finansowanych przez

MOPR, objętych pomocą materialną.

Zapoznanie nauczycieli, Szkoleniowe spotkania rady pedagogicznej, Dyrekcja Każdy rok
uczniów i rodziców z klasowych zespołów oraz rodziców. szkolny
zasadami oceniania
zewnętrznego Analiza wyników zewnętrznego sprawdzianu na Nauczyciele

zakończenie klas VI, formułowanie wniosków do Zespół ds. WSO
dalszej pracy (działania naprawcze).
Opracowanie narzędzi badawczych i ewaluacja Zespół d.s. WSO

WSO, realizacja ścieżek edukacyjnych
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VII. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Integralną częścią WSO są: przedmiotowe systemy oceniania, kryteria oceny zachowania dla klas I-III,
punktowy  system oceny  zachowania  dla  klas  IV – VII  oraz  regulamin egzaminu sprawdzającego,
regulamin egzaminu klasyfikacyjnego i regulamin egzaminu poprawkowego.

2. Zmiany w WSO mogą być dokonywane tylko przez Radę Pedagogiczną na mocy stosownej uchwały.
3. WSO wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczną.
4. Warunki nauki poza szkołą stanowią odrębne przepisy.
5. W stosunku do uczniów z upośledzeniem umysłowym stosuje się postanowienia Rozporządzenia MEN.
6. Organizację nauczania indywidualnego organizuje dyrektor szkoły na podstawie przepisów MEN.
7. Ocenianie uczniów z dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się na podstawie stosownego zapisu

Rozporządzenia MEN.
8. Uczeń może realizować indywidualny tok lub program nauki zgodnie z Rozporządzeniem MEN w tej

sprawie.

VIII. O INNYCH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KLASYFIKACJI I PROMOCJI, KTÓRE NIE
ZOSTAŁY UJĘTE W DOKUMENCIE i NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ZAŁOŻENIA ROZPORZĄDZENIA

MEN JAK NA WSTĘPIE.

IX. PROPOZYCJĘ ZMIAN W WSO PRZEDSTAWIONO NA RADZIE
PEDAGOGICZNEJ W DNIU 28.08.2017 r.

Zatwierdzono na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2017 r.
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