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SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

 

I. Postawy prawne 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania z 

pózn. zm. 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 25.05.1993 r. o zasadach udzielania uczniom pomocy 

psychologicznej i pedagogicznej z pózn. zm. 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 15.02.1999 r. w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego z pózn. zm. 

4. Statut szkoły. 

 

II. Wstęp 

1. Ocenianie jest integralną częścią procesu uczenia się i nauczania. Powinno służyć 

wspieraniu szkolnej kariery uczniów i jej motywowaniu. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów 

nauczania oraz formułowania oceny. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu.: 

 poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w 

tym zakresie; 

 pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju; 

 motywowanie ucznia do dalsze pracy; 

 dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach; 

 umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej; 

 ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli. 

 

III. Zasady szkolnego systemu oceniania. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje.: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o 

nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów). 

b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach 

przyjętych w szkole oraz zaliczaniu niektórych zajęć edukacyjnych. 

c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. 

d) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki 

ich poprawiania; 

e) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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f) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

2. Osobą oceniającą poziom kompetencji przedmiotowych jest nauczyciel przedmiotu, a 

zachowania wychowawca klasy, który zobowiązany jest uwzględnić opinię innych 

członków Rady Pedagogicznej. 

3. Na początku roku szkolnego każdy nauczyciel zapoznaje uczniów i rodziców 

(prawnych opiekunów) z wymaganiami programowymi ze swojego przedmiotu. 

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców i 

uczniów o zasadach oceniania zachowania. 

4. Szkolnemu systemowi oceniania zachowania podlegają wszyscy uczniowie szkoły. 

a) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów); 

b) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel jest 

zobowiązany uzasadnić ustaloną ocenę; 

c) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone lub 

ocenione pisemne prace oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania są 

udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

Dokumentacja ta powinna być przechowywana przez nauczyciela do końca 

bieżącego roku szkolnego. 

d) nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostowanie tym wymaganiom; 

e) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej; 

f) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia; 

g) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki 

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.     

5. W szkole stosuje się następującą hierarchię wartości w ustalaniu oceny szkolnej:  

 znajomość faktów i pojęć; 

 stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach; 

 umiejętność interpretacji; 

 stosowanie wiedzy w nowych sytuacjach; 

 umiejętność samodzielnej pracy; 

 wytrwałość; 
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 umiejętność pracy w grupie; 

 podstawa języka przedmiotu; 

 tempo przyswajania wiedzy; 

 stosowanie; 

 umiejętność samooceny; 

 niezależność. 

6. SSO przyjmuje sposób i skalę oceniania uczniów zgodnie z rozporządzeniem MENiS 

z dnia 7 września 2004r.: 

a) w klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. W klasach I - III 

stosuje się skalę cyfrową przy ocenianiu bieżącym. 

b) począwszy od klasy IV oceniać się będzie zgodnie z następującą skalą 

cyfrową, jej odpowiednikiem słownym i skrótem.: 

 6 – celujący – cel; 

 5 – bardzo dobry – bdb; 

 4 – dobry – db; 

 3 – dostateczny – dst; 

 2 – dopuszczający – dp; 

 1 – niedostateczny – ndst. 

c) zachowanie oceniane będzie zgodnie z sześciostopniową skalą na koniec 

semestru i roku szkolnego z zastosowaniem skrótów.: 

 wzorowe – wz; 

 bardzo dobre – bdb; 

 dobre – db; 

 poprawne – pop; 

 nieodpowiednie – ndp; 

 naganne – ng. 

d) w klasach I-III ocena z zachowania jest opisowa. 

e) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w 

szczególności.:  

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

 dbałość o honor i tradycje szkoły; 

 dbałość o piękno mowy ojczystej; 

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

 okazywanie szacunku innym osobom. 

f) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania.   

Szczegółowe kryteria stanowi załącznik nr 2 do SSO 

7. Ocenie zachowania nie podlegają.: 

 wygląd zewnętrzny; 

 cechy charakteru; 
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 status materialny ucznia; 

 jego poglądy i przekonania. 

8. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 8a 

i 8c.: 

a) wychowawca może zmienić ocenę z zachowania po klasyfikacyjnej Radzie 

Pedagogicznej tylko w przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkolnego. 

Może to uczynić w porozumieniu i za zgodą dyrektora szkoły.  

b) zmiana oceny musi być zatwierdzona na najbliższym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej w terminie do końca zajęć lekcyjnych bieżącego roku 

szkolnego. 

c) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemne 

zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętym trybem tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

d) tryb ustalania oceny zachowania obejmuje: 

 samoocenę ucznia; 

 opinię wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie (nie dotyczy 

dyrektora); 

 opinię klasy; 

 ocena powinna być ustalona najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

e) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przyjętym trybem, dyrektor szkoły powołuje komisję w 

składzie.: 

 dyrektor lub w-ce dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji; 

 wychowawca klasy; 

 wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

 pedagog; 

 psycholog; 

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

 przedstawiciel komitetu rodzicielskiego z danej klasy. 

f) komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji; 

g) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest ostateczna; 

h) z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności.: 

 skład komisji; 

 termin posiedzenia komisji; 

 wynik głosowania; 

 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
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i) zastrzeżenia ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) powinny być 

rozpatrywane w terminie 7 dni od daty wpłynięcia do kancelarii szkoły. W 

wyjątkowych sytuacjach rozpatrywanie nie powinno trwać dłużej niż dwa 

tygodnie.   

9. Ustala się następujący system oceniania i klasyfikacji uczniów.: 

a) bieżące – dla stwierdzenia bieżących osiągnięć – stosuje się pełne cyfry. 

b) śródroczne (klasyfikowanie semestralne) – na I półrocze – stosuje się tylko 

pełne cyfry. 

c) końcoworoczne – decydujące o promocji ucznia do klasy wyższej oraz o 

ukończeniu szkoły – stosuje się pełne cyfry.  

d) ocena zachowania nie może mieć wpływu na promocję ucznia lub jego 

ukończenia szkoły z zastrzeżeniem punktów 9e i 9f. 

e) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy  

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej 

szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

f) uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci ustalono naganą roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie 

kończy szkoły. 

10. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych.: 

a) klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w II 

połowie stycznia. 

b) klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i 

ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania. Ocena 

klasyfikacyjna jest ocena opisową. 

c) klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej szkoły 

podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w 

danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonym w szkolnym planie 

ucznia nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania. 

d) na tydzień przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować 

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego 

ocenach klasyfikacyjnych. O przewidywanej ocenie niedostatecznej należy 

poinformować  na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rocznym 

(semestralnym). 

e) ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna 

końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

f) w klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową; z języków obcych i 

religii uczeń otrzymuje ocenę w przyjętej skali cyfrowej. 
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g) w nauczaniu początkowym, ocena ma charakter opisowy i dotyczy nie tylko 

postępów w nauce, ale ogólnego poziomu rozwoju konkretnego dziecka. 

Proponuje się 3 rodzaje opisowego oceniania dziecka.: 

 ocenianie bieżące, podczas każdego zajęcia – uczeń otrzymuje potwierdzenie 

tego, co poprawnie wykonał, co osiągnął, w czym jest dobry oraz wskazówki 

co poprawić, co udoskonalić, nad czym jeszcze popracować; 

 ocenianie okresowe, na koniec semestru – ma charakter bardziej ogólnej i 

pełnej informacji o aktywności dziecka, o postępach w nabywaniu 

poszczególnych kompetencji, o specjalnych uzdolnieniach i o specjalnych 

trudnościach. Ocena ta ma charakter diagnozująco-informacyjny, aby 

nauczyciel i rodzice mogli wspomagać rozwoju. Z drugiej strony jest 

motywująco-zachęcająca dziecko do samorozwoju; 

 ocenianie końcowe, po zakończeniu kolejnych etapów nauczania i na koniec I 

etapu edukacyjnego – jak wyżej oraz zawiera informacje o poziomie 

osiągniętych kompetencji (czytanie, pisanie, mówienie, rachowanie, 

rozwiązywanie problemów)fundamentalnych wiadomości z zakresu wiedzy o 

świecie oraz koniecznych zachowań w aktywnym życiu społecznym. 

11. Uczniowi trzeciej klasy gimnazjum na świadectwie kończącym naukę w gimnazjum 

wpisuje się temat projektu gimnazjalnego realizowany zarówno w klasie drugiej, jak i 

w trzeciej. Uzyskana ocena z realizacji projektu ma wpływ na ocenę zachowania. 

12. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia.: 

a) uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwienia nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

b) na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie 

usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

c) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie 

odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń 

spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

d) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie i terminach określonych w 

pkt. 12. 

13. Egzamin klasyfikacyjny o którym mowa w pkt. 11 przeprowadza nauczyciel 

właściwych zajęć edukacyjnych w obecności innego nauczyciela tego samego lub 

pokrewnego zajęcia edukacyjnego. Termin powinien być uzgodniony z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami).: 

a) w ciągu 1 dnia mogą odbyć się maksimum 2 egzaminy. 

b) wszystkie egzaminy powinny zakończyć się najpóźniej na 3 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

c) komisyjny egzamin klasyfikacyjny na podstawie, którego dziecko spełniające 

zgodnie z art. 16 ust. 8 ustawy obowiązek szkolny poza szkołą.:  

 zostaje przyjęty do jednej z klas szkoły; 
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 może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły wyznacza dyrektor szkoły, 

który wyraził zgodę na spełnienie obowiązku poza szkołą. 

d) do przeprowadzenia komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły 

powołuje komisję w składzie.: 

 dyrektor lub wicedyrektor szkoły – przewodniczący; 

 egzaminatorzy zajęć edukacyjnych przewidzianych planem nauczania. 

e) komisyjny egzamin nie obejmuje zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, 

muzyka, wychowanie fizyczne. Nie ustala się oceny z zachowania. Egzamin z 

plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

f) w wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły może powołać komisję do 

każdego egzaminu klasyfikacyjnego. 

g) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu. Do 

protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół jest załącznikiem do arkusza ocen. 

h) egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem pkt. 

12e, gdzie egzamin powinien mieć charakter ćwiczeń praktycznych. 

i) od oceny ustalonej w wyniku komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego 

odwołania nie ma. 

j) w egzaminie mogą brać udział rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, jednak 

bez prawa głosu. 

14. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono 

pozytywnie.: 

a) ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej 

samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinią wydaną 

przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię 

specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

b) począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję, jeżeli ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym programie nauczania, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od 1. 

c) uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 13b nie otrzymuje 

promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 14. 

15. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

16. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej w szkole danego typu uczeń, który w 

wyniku końcoworocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną z jednych zajęć 

edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach 

Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 

edukacyjnych. 

17. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu 

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

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 
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18. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły, na 2 tygodnie przed 

rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

19. Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły komisja, w 

skład której wchodzą.: 

a) dyrektor szkoły lub jego zastępca, jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub podobne zajęcia – jako członek komisji; 

d) nauczyciel, o którym mowa w pkt. 18b może być zwolniony z udziału w 

pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub zbliżone 

zajęcia edukacyjne; 

e) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 

egzaminu, ocenę ustaloną przez komisję; 

f) punkt uległ skreśleniu; 

g) pytania egzaminacyjne muszą być dostosowane do wymagań edukacyjnych 

ustalonych dla oceny dopuszczającej; 

h) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt. 14. W 

ciągu 5 dni uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść 

zastrzeżenie na piśmie. W przypadku uznania zastrzeżeń należy postępować 

zgodnie z trybem zawartym w pkt.19; 

i) w egzaminie mogą brać udział rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, jednak 

bez prawa głosu. 

20. Uczeń ma prawo do składania egzaminu klasyfikacyjnego umożliwiającego 

podniesienie oceny klasyfikacyjnej w przypadku, gdy ustalona przez nauczyciela 

ocena roczna (semestralna) jest jego zdaniem zaniżona lub została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.:  

a) prawo do takiego egzaminu przysługuje maksymalnie z dwóch zajęć 

edukacyjnych; 

b) egzamin przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów) zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na 

tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym; 

c) termin egzaminu ustala dyrektor szkoły, przy czym, nie może to być termin 

późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w roku szkolnym; 

d) dla przeprowadzenia egzaminu dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję 

w składzie.: 

 dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora – przewodniczący; 

 nauczyciel egzaminator – nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

 nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – członek komisji. 

e) nauczyciel egzaminator na własną prośbę może być zwolniony z udziału w 

pracach komisji. W tej sytuacji dyrektor na egzaminatora powołuje innego 

nauczyciela tych zajęć edukacyjnych z tej lub innej szkoły; 
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f) egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem zajęć 

edukacyjnych: plastyka, muzyka, technika, sztuka, informatyka, wychowanie 

fizyczne, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych; 

g) pytania, ćwiczenia, zadania egzaminacyjne proponuje egzaminator a 

zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkami komisji. 

Stopień trudności musi odpowiadać wymaganiom oceny, o którą ubiega się 

uczeń; 

h) komisja na podstawie przeprowadzonego egzaminu może.: 

 podwyższyć ocenę; 

 pozostawić wcześniej ustaloną ocenę – w przypadku negatywnego wyniku 

egzaminu. 

i) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz 

ustaloną ocenę. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz 

informację o odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia; 

j) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna; 

k) w egzaminie mogą wziąć udział rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, jednak 

bez prawa głosu; 

l) nie ma egzaminów umożliwiających poprawienie oceny na celujący (6). 

21. Osiągnięcia uczniów sprawdza się w różnoraki sposób, zależy od specyfiki danego 

przedmiotu i uwzględniający wszelkie formy aktywności ucznia. W szkole stosuje się 

następujące formy oceniania.: 

 testy; 

 prace klasowe; 

 sprawdziany; 

 odpowiedzi ustne; 

 prace domowe; 

 prace w grupach; 

 ćwiczenia laboratoryjne; 

 karty samooceny ucznia; 

 kartkówki; 

 prace plastyczne i inne wytwory. 

22. Częstotliwość oceniania jest uzasadniona od specyfiki przedmiotu. Przyjmuje się 

ogólną zasadę „Tyle ocen w miesiącu, ile godzin w tygodniu” jednak nie mniej w 

semestrze niż.: 

 język polski, matematyka – 10; 

 sztuka, języki obce, w-f – 8; 

 pozostałe – 5. 

23. Przynajmniej raz w ciągu semestru uczeń dokonuje samooceny swoich postępów w 

nauce danego przedmiotu na karcie samooceny opracowanej przez nauczyciela, 

zespoły przedmiotowe. Uczeń podlega ocenie przynajmniej raz w miesiącu. 

24. Nauczyciel jest zobowiązany do oddania prac pisemnych w następujących terminach.: 
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 kartkówki – 3 dni; 

 sprawdziany – 7 dni; 

 prace klasowe – 14 dni. 

25. W jednym dniu może odbyć się tylko 1 praca pisemna. W ciągu tygodnia 

maksymalnie 3. Nie dotyczy to kartkówek. Ocena osiągnięć uczniów obejmująca 

większą partię materiału (dział, działy) musi być zapowiedziana z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Przeprowadzenie pomiaru osiągnięć uczniów obejmującego większy 

zakres materiału (prace klasowe) może odbyć się najpóźniej na dwa tygodnie przed 

końcem semestru (roku). 

26. Uczniowi, który uzyskał ocenę niedostateczną nauczyciel przedmiotu jest 

zobowiązany umożliwić poprawę w ciągu tygodnia. 

27. Ocena roczna i semestralna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ustalając 

ocenę roczną nauczyciel zobowiązany jest uwzględnić ocenę semestralną. 

a) laureaci konkursów przedmiotowych w szkole podstawowej i gimnazjum oraz 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gminach otrzymują z danych 

zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. 

Uczeń, który tytuł uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

28. Osiągnięcia uczniów mierzy się systematycznie i rytmicznie. 

29. Informacje o osiągnięciach ucznia przekazywane są rodzicom (prawnym opiekunom) 

na.: 

a) zebraniach organizowanych według potrzeb; 

b) wywiadówki minimum 3 razy w roku – obowiązkowo na miesiąc przed 

klasyfikacją semestralną i roczną; 

c) dyżurach nauczycielski – każdy nauczyciel raz w miesiącu dyżuruje w pokoju 

nauczycielskim przez 2 godziny lekcyjnie zgodnie z przyjętym 

harmonogramem oraz po uprzednim poinformowaniu rodziców. Z dyżurów 

będą mogli korzystać uczniowie; 

d) rozmowach indywidualnych według potrzeb. 

30. Postępy, osiągnięcia ucznia w edukacji i zachowaniu odnotowywane są w dzienniku 

lekcyjnym, dzienniczku ucznia i karcie osiągnięć zgodnie z opracowanymi wzorami.: 

a) załącznik  nr 1 dla klas I-III; 

b) załącznik nr 2 dla klas IV-VI; 

c) karty obserwacji i osiągnięć wchodzą począwszy od II semestru roku 

szkolnego 1999/2000 w klasach I i III. 

31. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy. 

32. Za szczególne osiągnięcia w nauce, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, pracę 

społeczną, uczeń może zostać uhonorowany.: 

 nagrodą rzeczową; 

 listem pochwalnym do rodziców (prawnych opiekunów); 

 dyplomem. 

IV. Ewaluacja systemu 
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1. W celu weryfikacji efektywności SSO ustala się jego ewaluację po 3 latach jego 

funkcjonowania. 

2. W celu opracowania wyników powołany zostaje przez dyrektora szkoły zespół do 

spraw ewaluacji w skład którego wejdą.: 

 nauczyciele; 

 rodzice; 

 uczniowie. 

3. Zadaniem zespołu jest.: 

a) opracowanie narzędzi gromadzenia informacji; 

b) gromadzenie informacji na temat systemu od różnych podmiotów; 

c) monitorowanie systemu i jego doskonalenie. 

4. Zespół analizuje zebrane materiały oraz przedstawia Radzie Pedagogicznej 

propozycje zmian, która je zatwierdza i wyznacza termin kolejnej ewaluacji. 

 

 


