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WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE 

 

Rozdział 1 

Szczegółowe zasady oceniania 

§ 1.  

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

2. Ocena bieżąca poziomu wiadomości i umiejętności ucznia dokonywana jest 

systematycznie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4. 

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców o Przedmiotowym Systemie Oceniania: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

4. Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem, należy ponadto: 

1) indywidualizowanie pracy z uczniem; 

2) dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z prowadzonego przez 

siebie przedmiotu; 

4) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o 

postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji 

śródrocznej okaże się, że uczeń może nie otrzymać promocji do klasy 

programowo wyższej; 

6) na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem 

rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej 

dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej z prowadzonych przez siebie zajęć. 

5. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i 

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności: 

1) ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia po 

zasięgnięciu opinii: nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego 

oddziału i ocenianego ucznia; 
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2) na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej 

poinformowanie ucznia i jego rodziców przewidywanej dla niego rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

Rozdział 2 

Ocenianie bieżące w klasach I-III 

§ 2.  

1. Bieżące ocenianie postępów w nauce ucznia klasy I – III ma charakter oceny 

opisowej i uwzględnia wiedzę oraz umiejętności z zakresu: mówienia i słuchania, 

czytania, pisania, liczenia, rozwiązywania zadań tekstowych, rozwiązywania 

problemów praktycznych, zagadnień społeczno-przyrodniczych, korzystania z 

komputera oraz aktywność artystyczną i ruchową. 

2. Ocena może mieć formę komentarza uwzględniającego poziom opanowania 

umiejętności oraz wskazówki do dalszej pracy lub być wyrażona w ocenach. 

3. Ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej prowadzone jest 

przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, 

prac pisemnych oraz innych wytworów. 

4. Podstawową formą oceny bieżącej ucznia jest komentarz słowny i pisemny 

nauczyciela odnoszący się do osiągnięć i postępów dziecka, jego pracy i 

włożonego wysiłku. 

5. Dla rozpoznania poziomu opanowanych wiadomości i umiejętności ucznia 

stosowane i oceniane są: 

1) odpowiedzi ustne i pisemne; 

2) kartkówki; 

3) sprawdziany; 

4) testy; 

5) dyktanda; 

6) prace domowe; 

7) zeszyty ćwiczeń; 

8) samodzielna praca ucznia podczas zajęć; 

9) wykonywanie prac dodatkowych; 

10) udział w konkursach; 

11) twórczość dziecięca. 

6. Oceny cząstkowe dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej wyrażane są za 

pomocą symboli cyfrowych, które odpowiadają poniższym komentarzom: 

1) stopień 6/ celujący; 

2) stopień 5/ bardzo dobry; 

3) stopień 4/ dobry; 

4) stopień 3/ dostateczny; 

5) stopień 2/ dopuszczający; 

6) stopień 1/ niedostateczny. 

7. Ocenianie symbolem cyfrowym może być łączone z komentarzem słownym, co 

uczeń zrobił dobrze, co powinien poprawić i jak powinien się dalej uczyć. 
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8. Dodatkowo nauczyciel w klasach I-III stosuje ocenianie wspomagające: pochwałę 

ustną, pisemną, uśmiech, gest – nagradzające wysiłek i zaangażowanie w pracy, 

wskazujące, co uczeń powinien poprawić czy wyeksponować. 

9. Oceniając zachowanie uczniów klas I-III, nauczyciel może zastosować 

oznakowanie symbolami. Decyzję o zastosowaniu odpowiednich symboli 

podejmuje nauczyciel, informując o formie oceniania uczniów i ich rodziców na 

początku roku szkolnego. 

 

Rozdział 3 

Ocenianie bieżące w klasach IV-VIII 

§ 3.  

1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali 

przedstawionej w § 6 ust. 3 pkt. 2 lit. a. 

2. Wiadomości i umiejętności ucznia sprawdzane są w formie: 

1) wypowiedzi ustnej na lekcjach, polegającej na sprawdzeniu wiedzy w zakresie 

rozumienia problemu i związków przyczynowo - skutkowych jej zastosowania; 

2) aktywności, rozumianej, jako uczestnictwo ucznia we wszystkich formach 

zajęć szkolnych; 

3) pisemnych prac klasowych i sprawdzianów wiedzy i umiejętności uczniów, 

zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmujących wskazany 

przez nauczyciela materiał; 

4) kartkówek sprawdzających wiedzę i umiejętności z trzech ostatnich lekcji, 

mających charakter pisemny lub praktyczny; 

5) sprawdzianów umiejętności praktycznych w formie zadań do wykonania w 

obecności nauczyciela; 

6) prac pisemnych oraz prac praktycznych wykonanych przez ucznia 

samodzielnie lub zespołowo; 

7) prac domowych w formie pisemnej lub praktycznej. 

2a. W klasach IV-VI ciągu tygodnia może odbyć się nie więcej niż dwa sprawdziany,    

w klasach VII-VIII nie więcej niż trzy sprawdziany. W jednym dniu może się odbyć 

nie więcej niż jeden sprawdzian. 

3. Prace pisemne powinny być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela w terminie 

do 14 dni od dnia ich przeprowadzenia i przechowywane w szkole do końca 

bieżącego roku szkolnego. 

4. Zakres procentowy na poszczególne oceny dla wszystkich przedmiotów szkolnych 

(dotyczy sprawdzianów, prac klasowych i testów) 

Sprawdziany, prace klasowe i testy 

ocena celująca (6) 98%-100% 

ocena bardzo dobra (5) 85-97,9% 

ocena dobra (4) 71%-84,9% 

ocena dostateczna (3)  51%-70,9% 

ocena dopuszczająca (2) 31%-50,9% 

ocena niedostateczna (1) 0-30,9% 
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5. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących na warunkach ustalonych przez 

nauczyciela, który wystawił ocenę. 

6. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu 

nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i 

umiejętności we wskazanej formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. 

7. Bieżące ocenianie zachowania uczniów odnotowywane jest w dzienniku 

elektronicznym poprzez pochwały i uwagi. 

8. Wychowawca i nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego pochwały i 

uwagi dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania 

norm zachowania w szkole, a także informacje o zastosowanych środkach 

wychowawczych, udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych 

wobec ucznia środków wychowawczych. 

9. Wychowawca prowadzi pełną ewidencję działań wychowawczych prowadzonych 

w szkole wobec zespołu klasowego i każdego ucznia oddzielnie. 

10. Nauczyciel przekazuje rodzicom informacje o postępach · i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach. 

11. Przekazanie informacji odbywa się w ustalonej wspólnie formie. Treść 

przekazanych informacji jest odnotowana w dokumentacji wychowawcy. 

12. Na życzenie rodzica, nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę odnosząc się do 

wymagań edukacyjnych lub kryteriów oceny zachowania. 

13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniom i 

rodzicom do wglądu na terenie szkoły. 

 

§ 4.  

1. Podstawą ustalania w szkole śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są wymagania edukacyjne 

określone przez nauczyciela i podane do wiadomości uczniów, rodziców i 

dyrektora szkoły. 

2. Wymagania edukacyjne to oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia, 

niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych odnoszące się do realizowanego programu nauczania. 

3. Nauczyciel formułując wymagania określa poziom koniecznych wiadomości i 

umiejętności na poszczególne oceny oraz sposób i formy ich sprawdzania. 

4. Uczniowie corocznie, na pierwszych zajęciach lekcyjnych, informowani są o 

wymaganiach edukacyjnych na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, przez 

nauczyciela prowadzącego te zajęcia, a rodzice otrzymują informację od 

wychowawcy oddziału na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z 

rodzicami. 

5. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 4 do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

6. Dostosowanie wymagań edukacyjny do możliwości ucznia, o którym mowa w ust. 

5 dotyczy: 

1) prezentowania wiedzy i umiejętności; 
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2) poziomu koniecznych wiadomości i umiejętności oraz sposoby ich sprawdzania. 

 

Rozdział 5 

Ocenianie zachowania 

§ 5.  

1. Ocenianie zachowania ucznia ukierunkowane jest na proces samokontroli i 

zachęcania uczniów do wzmożonej pracy nad sobą. 

2. Ocena zachowania powinna utrwalać i nagradzać postawy pozytywne, a 

eliminować te, które w społeczności szkolnej zostały uznane za niewłaściwe. 

3. Uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą informowani są o kryteriach 

oceniania zachowania przez nauczyciela wychowawcę, a rodzice otrzymują 

informację od wychowawcy oddziału na pierwszym w danym roku szkolnym 

zebraniu z rodzicami. 

4. Kryteriami oceniania zachowania są: 

1) sposób wywiązywania się z obowiązków ucznia, w tym: 

a) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych na terenie szkoły i 

poza nią, 

b) przestrzegania zasad usprawiedliwiania nieobecności, w określonym 

terminie i formie; 

c) przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły, 

d) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, 

e) właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów, 

2) sumienność i zaangażowanie w realizacje zadań zespołowych organizowanych 

w szkole; 

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

4) troska o mienie szkolne i własne, 

5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

6) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

7) postępowanie zgodne z dobrem społeczności lokalnej, 

8) udział w wolontariacie, konkursach, akcjach szkolnych. 

 

Rozdział 6 

Klasyfikowanie uczniów 

§ 6.  

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Każde półrocze kończy się klasyfikacją. 

Pierwsze półrocze kończy się w styczniu, zgodnie z przyjętym kalendarzem roku 

szkolnego. Drugie półrocze kończy się z ostatnim dniem zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w danym roku szkolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie 

ustalonym przez dyrektora szkoły; klasyfikację roczną przeprowadza się w 

ostatnich dwóch tygodniach zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego, w 

terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 
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3. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych: 

1) dla I etapu edukacyjnego ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna oraz ocena 

zachowania są ocenami opisowymi: 

a) klasyfikacja śródroczna polega na pisemnym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia pierwszym 

półroczu, 

b) klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z 

zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

2) dla II etapu edukacyjnego ustala się oceny klasyfikacyjne według skali: 

a) z zajęć edukacyjnych: 

i. celujący (6), 

ii. bardzo dobry (5), 

iii. dobry (4), 

iv. dostateczny (3), 

v. dopuszczający (2), 

vi. niedostateczny (1), 

Ocenami pozytywnymi są te określone od i do v. Oceną negatywną jest 

ocean niedostateczna. W ocenianiu bieżącym i śródrocznym dopuszcza 

się plusy „+” oraz minusy „-”.  

b) oceny zachowania: 

i. wzorowe, 

ii. bardzo dobre, 

iii. dobre, 

iv. poprawne, 

v. nieodpowiednie, 

vi. naganne. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, 

którą uwzględnia w swojej ocenie.  

6. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u 

którego w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej twierdzono 

dysfunkcje rozwojowe wywołujące zaburzenia zachowania, wychowawca 

uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych w ocenie jego 

zachowania. 

7. Najpóźniej na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej nauczyciele oraz  wychowawca klasy informują ucznia i pisemnie 

jego rodziców o  planowanych dla niego niedostatecznych śródrocznych ocenach 
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klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz o 

planowanej nagannej i nieodpowiedniej ocenie zachowania. 

7a. Najpóźniej na dwa tygodnie przed śródrocznym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele oraz wychowawca klasy informują ucznia i  jego rodziców o 

planowanych dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z  edukacyjnych 

zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz  o planowanej ocenie zachowania. 

8. Planowane śródroczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych, zajęć dodatkowych oraz zachowania mogą być podwyższone na 

zasadach określonych przez nauczyciela, który ustalił daną ocenę.  

9. Najpóźniej na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej nauczyciele oraz  wychowawca klasy informują ucznia i pisemnie 

jego rodziców o  planowanych dla niego niedostatecznych śródrocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz o 

planowanej nagannej i nieodpowiedniej ocenie zachowania. Rodzice zobowiązani 

są do pisemnego potwierdzenia otrzymania informacji. Odebranie wiadomości w 

dzienniku elektronicznym jest równoznaczne z potwierdzeniem jej otrzymania. 

10. Najpóźniej na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego 

rodziców przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z 

edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz o ustalonej dla niego 

rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania. 

10a. Nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do wystania ocen śródrocznych i 

rocznych klasyfikacyjnych na co najmniej trzy dni przed planowanym śródrocznym 

i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

11. Roczne przewidywane oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i zajęć dodatkowych oraz przewidywana roczna ocena zachowania, 

mogą być podwyższone na zasadach określonych w rozdziale 8. 

12. Zastrzeżenia dotyczące procedury ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

edukacyjnych zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznych 

klasyfikacyjnych ocen zachowania, rozstrzyga dyrektor szkoły na podstawie 

odrębnych przepisów. 

 

Rozdział 7 

Promowanie uczniów 

§ 7.  

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy 

programowo wyższej. 

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 przez ucznia klasy I-III na wniosek: 

1) wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia; 

2) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku 

szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, 



Strona 8 z 11 
 

rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia do klasy programowo 

wyższej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne 

pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

5. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 

6. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i 

przystąpił do sprawdzianu ośmioklasisty. 

7. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 7, powtarza ostatnią 

klasę. 

8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4, 75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do 

klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

10. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen 

klasyfikacyjnych, co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem. 

 

Rozdział 8 

Tryb uzyskiwania oceny wyższej od przewidywanej 

§ 8.  

1. Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść pisemną prośbę do nauczyciela o 

umożliwienie uzyskania oceny wyższej od  przewidywanej. Prośba powinna być 

wniesiona w  ciągu siedmiu dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie 

rocznej z zajęć edukacyjnych. 

2. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę 

roczną obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli w ciągu całego 

roku szkolnego uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych lub wykorzystał 

możliwość ich dodatkowego uzupełnienia, a także wykorzystał możliwości ich 

poprawy. 

3. Ustalenie oceny wyższej niż przewidywana następuje w formie sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności. 

4. Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności uwzględnione w wymaganiach 

na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonych w wymaganiach 

edukacyjnych obowiązujących na danych zajęciach. 

5. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku 

sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania 

fizycznego, w formie zadań praktycznych. 
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6. Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu jest ostateczna, z zastrzeżeniem sytuacji, 

gdy ocena ta jest niższa od przewidywanej, wówczas uczniowi wpisuje się ocenę 

przewidywaną. 

7. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku, gdy uczeń na piśmie złoży 

przekonywujące dowody spełnienia wymagań na ocenę zachowania, o którą 

wnioskuje, zgodnie z kryteriami i wymaganiami, o których mowa w regulaminie 

oceniania zachowania. 

8. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład, 

której wchodzą: 

1) dyrektor lub wyznaczony nauczyciel - jako przewodniczący; 

2) wychowawca klasy; 

3) nauczyciel, o którego wnioskuje uczeń; 

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

9. Decyzja komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny zachowania jest 

ostateczna. 

 

Rozdział 9 

Egzamin klasyfikacyjny 

§ 9.  

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla: 

1) uczniów nieklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecności; 

2) dla uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

za zgodą rady pedagogicznej; 

3) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą; 

4) ucznia realizującego indywidualny tok nauki; 

5) ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem szkoły zajęcia 

edukacyjne. 

1. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z 

zastrzeżeniem dotyczącym oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego, którym mowa w odrębnych przepisach. 

2. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne 

przepisy. 

 

Rozdział 10 

Egzamin poprawkowy 

§ 10.  

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może, na pisemny wniosek rodzica, złożony do dyrektora szkoły 

najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej, zdawać 

egzaminy poprawkowe. 

2. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego określają odrębne 

przepisy. 
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Rozdział 11 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

§ 11.  

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora w ciągu 

dwóch dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

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

została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny 

przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny powołuje 

się komisję w celu jej ustalenia zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział 12 

Klasyfikacja uczniów będących obywatelami Ukrainy 

§ 12.  

1. W latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023 uczeń będący obywatelem Ukrainy, 

którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na 

podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 

uczęszczający do oddziału przygotowawczego, o którym mowa w art. 165 ust. 11 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nie podlega klasyfikacji 

rocznej w przypadku, gdy rada pedagogiczna uzna, że:  

1) uczeń nie zna języka polskiego lub znajomość przez ucznia języka polskiego 

jest niewystarczająca do korzystania z nauki lub  

2) zakres realizowanych w oddziale przygotowawczym zajęć edukacyjnych 

uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej ucznia. 

1a. W roku szkolnym 2022/2023 uczeń, o którym mowa w ust. 1, nie podlega również 

klasyfikacji śródrocznej 

2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje zaświadczenie o uczęszczaniu do 

oddziału przygotowawczego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział 13 

Tryb wprowadzania zmian 

§ 13.  

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian w Wewnątrzszkolnych Zasadach 

Oceniania i uchwala zmiany.  

2. Wniosek o zmianę wewnątrzszkolnych zasad oceniania może wnieść Dyrektor 

Szkoły oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru 

pedagogicznego i organ prowadzący.  
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3. Dyrektor szkoły w ciągu 30 dni po nowelizacji Wewnątrzszkolnych Zasad 

Oceniania, opracowuje tekst jednolity dokumentu.  

4. Ujednolicony tekst Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania obowiązuje od 

01.09.2022 r. 

 


