
Szkolny System Oceniania Uczniów 

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia w Poznaniu 

 
1. Podstawą prawną Szkolnego Systemu Oceniania w Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia w Poznaniu są:  

 
a. USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 

2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) 
b. USTAWA Prawo oświatowe 
c. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10. 06.2015r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych. 

d. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25. 06.2015r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego. 
e. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534) 
 
 
1. Ilekroć w Szkolnym Systemie Oceniania jest mowa o:  

a. szkole – rozumie się w Szkołę Podstawową nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi 

im. Jacka Kuronia w Poznaniu. 

b. Szkolnym Systemie Oceniania Uczniów – rozumie się Szkolny System Oceniania Uczniów w 

Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia w 

Poznaniu. 

 

 

 
 
 

§1. 
 
1. Szkolny System Oceniania określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 
przeprowadzania egzaminu.  
 

§2. 
1. Ocenianiu podlegają:  

a. osiągnięcia edukacyjne ucznia,  
b. zachowanie ucznia.  

2.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

a. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

b. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w  szkole programów nauczania - w 
przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 



3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w Statucie Szkoły.  
 

§3. 
1. Szkolny System Oceniania Uczniów ma na celu:  

a. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 
postępach w tym zakresie; 

b. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

c. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
d. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
e. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
f. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
g. uwzględnianie poziomu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 
edukacyjnego oraz wskazanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia związanych z 
przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień - roczna opisowa ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

 
§4. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach ustalanie 
kryteriów oceniania zachowania; 

b. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 

c. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
d. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

e. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

f. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 
2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia 
oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

b. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 
orzeczenia; 

c. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  

d. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt a–c, który jest objęty pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 



rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

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

 
§5. 

 
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub 
informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 
przez lekarza, na czas określony . 
3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". Jeżeli okres zwolnienia 
ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
 
 

§6. 
 

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu,z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego 
nowożytnego. 
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka 
obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".  
 
 
 
 
 

§7. 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 
śródrocznych i rocznych,  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 
realizowanego przez siebie programu nauczania; 

b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
c. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w szkole policealnej - 

semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 
 

 
Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na  
 

§8. 



1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 
o: 

a. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
b. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  
 

 
§9. 

 
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

a. bieżące; 
b. klasyfikacyjne: 
c. końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców bądź prawnych opiekunów.  
3.  Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. 
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 
5. 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. 
 

§10. 
 

1.  Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali 
określonej w szkolnym systemie oceniania. 
2.Roczne  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 
1) stopień celujący - 6; 
2) stopień bardzo dobry - 5; 
3) stopień dobry - 4; 
4) stopień dostateczny - 3; 
5) stopień dopuszczający - 2; 
6) stopień niedostateczny - 1.  
2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 
pkt 1–5. 
3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. 
3. Ocena semestralna i roczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku 
szkolnym i wynika ze zdobytych ocen oraz informacji zgromadzonych przez nauczyciela.  
4. Ocena semestralna wynika z zaliczenia większości obszarów aktywności na danym poziomie 
edukacyjnym.  
5. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych punktów w ciągu całego roku szkolnego z 
uwzględnieniem rozwoju ucznia. 
 

§11. 
 
 1. Ocenianie bieżące nauczyciel ustala według systemu punktowego - opartego na  procentowym 
przydziale punktów na poszczególne oceny. Punktowe oceny  klasyfikacyjne śródroczne i roczne 
ustala się według sześciostopniowej skali ocen : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
procent uzyskanych punktów 

 
Ocena  

 
1)  95 – 100 % 

 
celujący  

2)   80 – 94 % bardzo dobry  
3)   65 - 79 % dobry  
4)   50 - 64 % dostateczny  
5)   30 - 49 % dopuszczający  
6)   29 i mniej % niedostateczny  

 
  

 
2.Ocenianie bieżące: 

a. Ilość punktów za poszczególne zadania ustala przedmiotowy zespół nauczycieli.  
b. Liczba punktów do zdobycia z danego przedmiotu w ciągu roku, uzależniona jest od jego 

liczby godzin w tygodniu: 
 

 Przy 1 h - 100 punktów 

 Przy 2 h - 150 punktów 

 Przy 3 h - 200 punktów 

 Przy 4 h i więcej - 250 punktów 
 

c. W karcie punktowej 50 % stanowią prace pisemne 
d. Możliwość podwyższenia oceny klasyfikacyjnej - nauczyciel może, uwzględniając pracę ucznia 

w półroczu lub przez cały rok szkolny przydzielić punkty premii. Premia roczna wynosi 2,5 %, 
a w przypadku oddziałów kończących szkołę 4 %  

e. W półroczu uczeń może poprawić jeden sprawdzian, w terminie ustalonym z nauczycielem 
f. Ocenę uzyskana z poprawy jest ostateczna jako ostateczna. 
g. Rada Pedagogiczna określa skalę procentową, według której punkty są przeliczane na ocenę 

śródroczną i roczną.  
h. Zespół nauczycieli układa harmonogram monitorowania przebiegu procesu edukacyjnego. 

Określone poniżej wymagania dostosowuje do zespołu klasowego. Nauczyciel przedmiotu 
informuje na początku każdego roku szkolnego uczniów o swoich wymaganiach 
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu oraz sposobach 
sprawdzania oczekiwanych osiągnięć uczniów (formy, częstotliwość). 

i. O ocenach cząstkowych ( punktach) nauczyciel przedmiotu informuje rodziców poprzez wpisy 
w dzienniku elektronicznym. 

3. Formy kontroli wiedzy i umiejętności ucznia. 
a. kontroli i ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

 praca klasowa, sprawdzian, kartkówka, odpowiedź ustna, zeszyt ćwiczeń, zadanie domowe 
(pisemne lub ustne), aktywność na lekcjach,  twórcza praca (pisemna, ustna lub graficzna) i 
inne .  
b.Zawarte są one w kartach punktowych dla poszczególnych przedmiotów 

4.Wszelkie kontrolowane formy aktywności ucznia oceniane są w punktach, przeliczonych na 
procenty wg skali podanej w § 9 ust. 1.  

 
§12. 

 
1.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 
artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 



fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  
 

§13. 

1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo 
„nieklasyfikowana”.  
 

 
 

§14. 
 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia 
uczniowi uzupełnienie braków. 

 
§ 15. 

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

a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
b.  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
c.  dbałość o honor i tradycje szkoły; 
d.  dbałość o piękno mowy ojczystej; 
e.  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
f.  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
g.  okazywanie szacunku innym osobom 

2. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 
a. wzorowe; 
b.  bardzo dobre; 
c.  dobre; 
d.  poprawne; 
e.  nieodpowiednie; 
f.  naganne. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne 
dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na 
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego 
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  
4. Możliwość poprawy oceny z zachowania zawarta jest w karcie punktowej z zachowania. 
 
 

§ 16. 
 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 
a. śródrocznej i rocznej, 
b. końcowej. 

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



3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i 
zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć 
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
4. Na klasyfikację końcową składają się: 

a. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 
programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym, oraz 

b. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 
odpowiednio w klasach programowo niższych  

c. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 
5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 
6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

8. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o 
przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w określonym terminie i formie. 
 
 

§17. 
 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - 
wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego 
ucznia. 
2. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w 
szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia 
uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 
3. Termin ustalenia ocen. 
4. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1-2 są ostateczne. 
 

§18. 
 

1.Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat 
lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych 
najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty 
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 
klasyfikacyjną. 
 

§19. 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 
jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 
ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w 
okresie , za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 



3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z 
uczniem i jego rodzicami. 
6.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 
terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
7. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 
 

§20. 
 
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z: 

a. jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 
b. jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego 
- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  
4. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć 
komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
6.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 
7. 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. 
8. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej i powtarza odpowiednio klasę. 
10. 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 zajęć z języka mniejszości 
narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są 
realizowane w klasie programowo wyższej. 
 

§21. 
 

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 zostały 
ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1  zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 
dni roboczych od dnia zakończenia rocznych. 
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 
ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
 



a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian 
wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych; 

b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 
 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy, 
przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 
technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 
formę zadań praktycznych. 
7. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, 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 negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 
3 pkt a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 
9. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń 
wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 
ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna. 
 

§22. 
 
1. Uczniowie szkoły ( oddziały gimnazjalne) biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest 
zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z 
zastosowaniem różnorodnych metod. 
2. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje: 

a. wybór tematu projektu edukacyjnego; 
b. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 
c. wykonanie zaplanowanych działań; 
d. publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 
e. podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

3. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 
4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala: 

a. zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 2; 
b. czas realizacji projektu edukacyjnego; 
c. termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 
d. sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym; 
e. inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 

5. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację 
projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu, o których 
mowa w ust. 2.  
6. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach 
uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 
7. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania 
ucznia szkoły zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym. 
 

 
§23. 



1. Uczeń kończy szkołę jeżeli: 
a. w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego 
pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 

b. w przypadku oddziałów gimnazjalnych - przystąpił ponadto do egzaminu gimnazjalnego. 
2. Uczeń szkoły który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę szkoły i 
przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu gimnazjalnego. 
 

 
§24. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 
rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 
2. 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. 
 

 
 

§25. 
 

1. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia, tryb i zasady ustalania oraz tryb odwoławczy ustala 
Rada Pedagogiczna. 
2. Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego  można wprowadzić 
modyfikacje regulaminu oceniania zachowania.  
 

§26. 
1. Obowiązkiem nauczyciela - wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców  
ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów oraz procedurami zawartymi w tym 
regulaminie. Wychowawca ma obowiązek:  
a) zapoznać uczniów ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania na lekcji wychowawczej,  
b) zapoznać rodziców z kryteriami oceniania zachowania na pierwszym zebraniu w danym roku 
szkolnym, a w przypadku zmian na najbliższym zebraniu,  
c) fakt ten odnotować w protokole zebrań.  
2. Oceny zachowania ustalone za ostatni okres roku szkolnego są ocenami rocznymi 
uwzględniającymi zachowanie ucznia w poprzednim okresie.  
4. Jeżeli uczeń popełni poważne wykroczenie w okresie między ustaleniem oceny a jej 
zatwierdzeniem przez Radę Pedagogiczną wychowawca klasy może ją zmienić. O swojej decyzji musi 
poinformować ucznia i jego rodziców. W przypadku, gdy zebranie Rady Pedagogicznej odbyło się 
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,  
 

§ 27. 
1.Sposoby ewaluacji szkolnego systemu oceniania: 
a) Konsultacje z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną . 

b) Ankieta skierowana do uczniów i rodziców.  

c) Rozpatrzenie wniosków i uchwalenie poprawek do WSO.   

d) Śledzenie zmian w prawie oświatowym.  

 
§ 29. 

Postanowienia końcowe: 
 
 


