
ROZDZIAŁ VI 
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 

 
                                                                   

Ogólne zasady oceniania 
 

§ 79. 
    W Szkole obowiązują zasady oceniania wewnątrzszkolnego, które określają sposób powiadamiania 
uczniów o wymaganiach edukacyjnych, warunkach i trybie zdawania egzaminów klasyfikacyjnych                      
i poprawkowych, o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
zachowania i z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych oraz o konsekwencjach.  

 
§ 80. 

 
1.  W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady: 
1) jawności kryteriów oceniania – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału 

 z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 
2) częstotliwości i rytmiczności oceniania – uczeń oceniany jest na bieżąco, systematycznie;  
3) różnorodności oceniania – uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego aktywności 

wynikającej ze specyfiki przedmiotu; 
4) różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane uczniowi powinny uwzględniać 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 
5) ważenia oceny – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych; 
6) jawności oceny – sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu, 

ocena z pracy pisemnej jest opatrzona komentarzem nauczyciela. Rodzicom  ucznia  umożliwia 
się wgląd w pracę pisemną dziecka na terenie Szkoły i w obecności nauczyciela. 

7)  wgląd do pisemnych prac kontrolnych dla ucznia i rodzica odbywa się  na zasadach określonych 
przez nauczycieli, z uwzględnieniem § 83 ust . 11 i ust 12.   

 
 
 

§ 81. 
 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu oraz 
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych 
wynikających                              z realizowanych w szkole programów nauczania, w przypadku 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz na formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz 
uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie wymagań edukacyjnych przez nauczycieli oraz informowanie  o nich uczniów                       

i rodziców; 
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie w oparciu o następujące sposoby i metody 

oceniania: 
a) odpowiedzi ustne; 

b) prace pisemne (testy, sprawdziany, opracowania, zadania domowe, prace kontrolne); 



c) zadania praktyczne; 

d) różne formy pracy na lekcji; 

e) analiza efektów końcowych pracy ucznia np. projekty;  

f) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

g) ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć z zajęć edukacyjnych i zachowania na koniec semestru 
(roku szkolnego);  

h) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

i) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji                    
o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 
§ 82. 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 
1) bieżące  

2) klasyfikacyjne; 

3) śródroczne i roczne; 

4) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
3. 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. 

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej, a w szczególnych przypadkach w formie 
pisemnej   przekazując uczniowi informację, która odnosi się do uzyskanych przez niego efektów 
oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. Uzasadnienie oceny dotyczy zarówno wypowiedzi ustnych, jak 
i prac pisemnych ucznia.  

5. Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniom informacji  zwrotnej dotyczącej mocnych                      
i słabych stron  jego pracy oraz  ustalenia kierunków dalszej pracy. 

6. Informacja zwrotna dla ucznia zawiera: 
1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazówki- w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę; 

4) wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej 

7. Informacja zwrotna odnosi się do kryteriów oceniania podanych uczniom przed jej wykonaniem. 
8. Sposób wyrażania komunikatów oceniających dostosowuje się do wieku i potencjału uczniów.            

Informacja zwrotna, która jest oceną kształtującą, nie występuje razem z ocena sumującą  
(stopniem). Należy rozdzielać ocenę kształtującą od oceny sumującej. 

9. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 
10.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen,                             



a dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 
Dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca oddziału lub dyrektor szkoły. 

11. Dokumentacji, o której mowa w ust 9. i 10. uczniowie  i rodzice nie mogą kopiować przy użyciu 
telefonów i aparatów fotograficznych.   

12. Dokumentacji, o której mowa w ust 9. i 10. szkoła nie kseruje, nie powiela, jak również nie skanuje 
13. Nauczyciel przechowuje dokumentacje o której mowa w ust. 9 przez  1 rok po czym niszczy je przy 

użyciu niszczarki dokumentów ze względu na ochronę danych osobowych.    
 

§ 83. 
1. Ocenianie bieżące ucznia ma na celu: 

1) monitorowanie pracy ucznia;  
2) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych pomagających mu  

w uczeniu się, przez wskazanie, co wymaga poprawy, jak należy to poprawić i dalej się uczyć 
oraz o postępach w tym zakresie; 

3) pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
4) motywowanie do dalszej pracy; 
5)  dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach ucznia; 
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
 

2. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawiania zajęć edukacyjnych w blok 
przedmiotowy, odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych wchodzących                       
w skład tego bloku. 

 

§ 84. 
1. Nauczyciele na początku każdego roku informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania, tj.: 

1) zapoznają poprzez odczytanie wymagań uczniom  z objaśnieniem w pierwszym miesiącu roku 
szkolnego; 

2) do 15 września zamieszczają wykazy w zeszytach uczniów oraz odpowiednio opisują strony na 
oceny z przedmiotu w dziennikach lekcyjnych; 

3) rodzice potwierdzają  fakt zapoznania się ze sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
podpisem; 

4) zamieszczają wymagania na tablicach informacyjnych na okres 30 dni od daty wrześniowego 
zebrania informacyjnego; 

5) przekazują  rodzicom wymagania indywidualnie dostosowane w terminie do końca września.  

2.  Nauczyciele na początku każdego roku informują uczniów oraz rodziców o warunkach i trybie 
uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych z zajęć, tj.: 

1) sporządzają informację w formie notatki zapisanej w zeszycie przedmiotowym ucznia na 
pierwszej godzinie z danego przedmiotu; 

2) rodzice potwierdzają   fakt zapoznania się  z warunkami i trybem uzyskania wyższych niż 
przewidywane ocen klasyfikacyjnych z zajęć  podpisem; 



3. Wychowawcy klas  na pierwszym zebraniu z rodzicami informują uczniów i rodziców o warunkach              
i sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższych niż 
przewidywane oceny klasyfikacyjnej z zachowania, tj.:  

1)  sporządzają informację  w formie notatki zapisanej na pierwszej godzinie wychowawczej                       
w zeszycie przedmiotowym ucznia do przedmiotu nauczanego przez wychowawcę; 

2) rodzice potwierdzają  fakt zapoznania się  z warunkami i sposobem oraz kryteriami oceniania 
zachowania oraz warunkami i trybem uzyskania wyższych niż przewidywane oceny 
klasyfikacyjnej z zachowania podpisem.   

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) dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii 
nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia tych uczniów; 

5) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  
i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej okaże się, 
że uczeń może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej; 

7) na 7  dni przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego 
rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej z nauczanego przedmiotu; 

8) ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i przedstawianie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

 
5. 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; 

2)  przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców                       
w terminie 30 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej  o przewidywanej dla niego rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zachowania w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej ; 

3) ustalenie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
zachowania i przedstawienie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

 
6.   Do zadań dyrektora szkoły związanych z ocenianiem należy w szczególności zwalnianie ucznia z: 

1) realizowania danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli były zrealizowane na 
wcześniejszym etapie edukacyjnym; 

2) wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na 
wniosek rodziców oraz na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii; 

3) realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji informatycznej lub informatyki, na wniosek 
rodzica, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii w miejscu oceny należy wpisać – 
zwolniony; 

4) nauki drugiego języka obcego nowożytnego, do końca danego etapu edukacyjnego ucznia                      
z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi,           z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na wniosek rodziców, na 



podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;             
w przypadku ucznia 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. 

 
7.   Do zadań rady pedagogicznej, związanych z klasyfikacją i promowaniem uczniów należy: 

1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
2) wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności; 
3) jeden raz na danym etapie edukacyjnym, biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne ucznia, 

wyrażenie zgody na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia 
są realizowane w klasie programowo wyższej; 

4) przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu. 
 

1. Ustala się następujące kryteria oceniania: 
 

1) ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę z umiejętności znacznie 
wykraczających poza program nauczania przedmiotów w danym oddziale, samodzielnie                 
i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami                       
i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, osiąga sukcesy               
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych; 

 
2) ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności określone programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi 
wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte                         
w programie nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 
problemów w nowych sytuacjach; 

 
3) ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości  

i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, opanował je na poziomie 
przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz poprawnie stosuje 
wiadomości, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne; 

 
 
4) ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych              
w podstawie programowej, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne                 
o średnim stopniu trudności; 

 
5) ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawy 

programowej, ale umożliwiają one uzyskanie podstawowej wiedzy z danego przedmiotu                    
w ciągu dalszej nauki, uczeń rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne                              
o niewielkim stopniu trudności; 

 
6) ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

zawartych w podstawie programowej danego przedmiotu w danej klasie, a braki                                  
w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 
przedmiotu  i uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań  o niewielkim stopniu 
trudności nawet przy pomocy nauczyciela, sprawdzające zadania wykonuje niesamodzielnie. 

 



  
2.  W semestrze przeprowadza się co najmniej 2 prace kontrolne;  w ciągu jednego dnia uczeń nie 

może mieć więcej niż jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia najwyżej trzy; 
 
3.  Rodzaje oceniania 

1)  ocenianie bieżące; 
2) sumujące (przed zakończeniem poszczególnych etapów nauczania); 
3) kontrolne (po zakończeniu określonej partii materiału); 

 
4. Sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału nauczania (więcej niż jednostki lekcyjne) winien 

być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki (obejmuje okres do                        
3 jednostek lekcyjnych) nie muszą być zapowiadane; 

5. Uczniowie nieobecni z powodów usprawiedliwionych na sprawdzianie mogą ubiegać się o ocenę             
w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

6. Nauczyciel przechowuje prace klasowe uczniów do końca roku szkolnego po czym niszczy je                    
w niszczarce dokumentów.  

7. Uczniowi, który uzyskał cząstkową ocenę niedostateczną, przysługuje prawo do jej poprawy                     
w terminie ustalonym z nauczycielem. 

8. Nauczyciel jest zobowiązany do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni 
specjalistycznej. 

9. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostarcza ją do szkoły,                                  
a wychowawca powiadamia o treści opinii zainteresowanych nauczycieli. Kopię opinii przechowuje 
pedagog szkolny przez okres nauki ucznia w szkole. 

10. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodzica sprawdzone                             
i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez 
nauczyciela. 

11. Na prośbę ucznia bądź jego rodziców nauczyciel jest zobowiązany do uzasadnienia oceny (ustnie 
lub pisemnie). 

12.  Podstawową dokumentację oceniania jest zapis prowadzony w dzienniku lekcyjnym  
i w dzienniku zajęć pozalekcyjnych. 

13. Wychowawca klasy jest zobowiązany do informowania rodziców ucznia o postępach w nauce oraz 
do zorganizowania przynajmniej trzech zebrań ze wszystkimi rodzicami w ciągu roku szkolnego                   
(w połowie semestru, na koniec semestru, w II połowie semestru). 
 

14. Ewaluacja systemu oceniania dokonywana jest przez: 
1) uczniów poprzez ankiety, dyskusje na godzinach wychowawczych, zebraniach samorządu szkolnego; 
2) rodziców poprzez ankiety i dyskusje na zebraniach; 
3) nauczycieli stosujących dany system; 
4) dokonanie analizy wyników ewaluacji i poprawę systemu; 
5) badanie wyników nauczania na poszczególnych poziomach kształcenia. 

 
§ 85. 

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

 
 



Ocenianie uczniów w klasach I-III 
 

§ 86. 
1. W klasach I-III oceny bieżące, śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych                               

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć religii, etyki, jeśli uczeń  w nich uczestniczy, a także 
śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi. 

2. Ocenianie bieżące prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji   ucznia, wyników 
jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów. 

3. Zadaniem oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych, jest monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, 
poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dobrze się 
uczyć. 

4. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III uwzględnia  poziom opanowania 
przez ucznia wiadomości z zakresu wymagań określonych  w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane              
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

5. Nauczyciel w bieżącym ocenianiu zajęć edukacyjnych, może zamiast oceny opisowej, zastosować 
skalę ocen, o której mowa § 88. ust. 1, informując o tym uczniów i rodziców uczniów. 

6. 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. 

 
§ 87. 

1. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, a także religii i etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, wystawiane są również dla: 
1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu  

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 
2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego  

ze względu na niepełnosprawność sprzężoną.  
 


