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Zasady szkolnego oceniania 

 

Zasady szkolnego oceniania zostały ustalone w oparciu o akty prawne: 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

 

Ocena z zachowania 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, w szczególności systematyczne i punktualne 

uczęszczanie na zajęcia, systematyczne przygotowywanie się do zajęć, rozwijanie i 

pogłębianie zainteresowań; 

b) przestrzeganie Statutu Szkoły, 

c) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, w tym szanowanie mienia 

szkoły i mienia wszystkich osób w niej przebywających, podejmowanie działań 

zmierzających do udzielania pomocy innym; 

d) dbałość o honor i tradycję szkoły, współorganizowanie i uczestniczenie 

w uroczystościach szkolnych i środowiskowych, uczestniczenie w pracach na rzecz 

szkoły i środowiska lokalnego, prezentowanie szkoły w konkursach i zawodach, dbanie 

o dobre imię szkoły poza jej murami; 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, w tym przestrzeganie 

regulaminów szkolnych i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania w szkole i 

poza nią, dbanie o higienę osobistą i otoczenia, niestosowanie i przeciwdziałanie 

stosowaniu używek; 

f) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

h) okazywanie szacunku innym osobom, 

i) aktywność społeczną, w tym dbanie o środowisko naturalne i działanie na rzecz jego 

ochrony,  

j) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych. 

3. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcowo roczna z zachowania jest oceną 

opisową.  

4. W klasach 4-8 śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

następującej skali: 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 
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c) dobre, 

d) poprawne 

e) nieodpowiednie 

f) naganne. 

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca 

jest zobowiązany poinformować uczniów i jego rodziców (prawnych opiekunów) o 

przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania. 

7. Przewidywana ocena może ulec zmianie. Ostateczną ocenę zachowania otrzymuje uczeń w 

wyniku rocznej klasyfikacji. 

8. Dopuszcza się możliwość obniżenia oceny zachowania po rocznej klasyfikacji w przypadku 

rażącego przekraczania przez ucznia zasad określonych w Statucie szkoły. Decyzje 

podejmuje się na Radzie Nadzwyczajnej, z której sporządza się protokół.  

9. O podjętej decyzji wychowawca informuje ucznia i rodziców oraz sporządza notatkę w 

dzienniku danej klasy. 

10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej w tym poradni 

specjalistycznej.  

11. Każdy nauczyciel ma prawo wpisu do dziennika elektronicznego informacji (uwag) 

pozytywnych lub negatywnych dotyczących zachowania ucznia. Pracownicy niebędący 

nauczycielami swoje uwagi o zachowaniu uczniów przekazują ustnie wychowawcy klasy, 

który dokonuje wpisu w dzienniku.  

12. Za szczególnie rażące wykroczenia uważa się zachowania noszące znamiona czynów 

karalnych i przejawów demoralizacji, a w szczególności: 

a) zachowania zagrażające bezpieczeństwu zdrowia i życia uczniów, pracowników szkoły, 

b) świadome i celowe dewastowanie szkoły, mienia szkolnego i pozaszkolnego, 

c) kradzieże, rozboje, pobicie, wymuszenia, znęcanie się fizyczne i emocjonalne, 

posiadanie i rozprowadzanie, korzystanie ze środków zmieniających świadomość 

(alkohol, narkotyki, itp.) 

d) uchylanie się od realizacji obowiązku szkolnego – powyżej 50% godzin 

nieusprawiedliwionych 

e) fałszowanie dokumentów (zwolnienia lekarskie, usprawiedliwienia od rodziców, oceny w 

dzienniku szkolnym, zapisy w zeszycie i sprawdzianie ucznia, podrabianie podpisów) 

f) znieważenie nauczyciela – pracownika administracji państwowej. 

 

13. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia zgodnie z zasadami 

określonymi w Statucie Szkoły. Przy ustalaniu oceny wychowawca bierze pod uwagę stopień 

wypełniania obowiązków opisanych w punkcie 1; przy czym 
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Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, który otrzymał co najwyżej 5 uwag negatywnych.  

 

Ocenę dobrą może uzyskać uczeń, który otrzymał co najwyżej 6-10 uwag negatywnych. 

 

Ocenę poprawną może uzyskać uczeń, który otrzymał od 11-15 uwag negatywnych. 

 

Ocenę nieodpowiednią może uzyskać uczeń, który otrzymał od 16-20 uwag negatywnych. 

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, gdy jego zachowanie w szkole lub poza nią zagraża zdrowiu i 

bezpieczeństwu innych osób, który mimo podejmowanych działań wychowawczych dopuszcza 

się rażących wykroczeń, a jego zachowanie nosi znamiona demoralizacji, a ponadto: uzyskał 

więcej niż 21 uwag negatywnych. 

 

W zależności od jakości i ilości uwag pozytywnych wychowawca może o jeden stopień podnieść 

ocenę z zachowania.  

 

Tryb odwołania od oceny zachowania 

 

1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna 

z zastrzeżeniem punktu 2. 

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. 

3. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

5. W skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły - jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 
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d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 

Oceny z zajęć edukacyjnych 

 

Oceny klasyfikacyjne 

 

1. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III  

jest oceną opisową i uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia  wiadomości 

i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje  potrzeby  rozwojowe  i edukacyjne  ucznia  związane  z 

przezwyciężaniem  trudności  w nauce  lub  rozwijaniem uzdolnień.  

2. W klasach IV -VIII szkoły podstawowej śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne ustala 

się  w stopniach  według  następującej skali:  

stopień celujący – 6;  

stopień bardzo dobry – 5;  

stopień dobry – 4;  

stopień dostateczny – 3;  

stopień dopuszczający – 2;  

stopień niedostateczny – 1.  

 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych przede wszystkim bierze się 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.  

4. Wymagania na poszczególne stopnie określa nauczyciel w przedmiotowym systemie 

oceniania, o którym informuje uczniów i rodziców na początku roku szkolnego. 

5. Ocenę śródroczną i roczną ustala nauczyciel w oparciu o wymagania zawarte w 

przedmiotowym systemie oceniania oraz kierując się średnią ważoną ocen cząstkowych, 

przy czym wynik od pięciu dziesiątych po przecinku zaokrągla się na korzyść ucznia w górę. 

 

Ocenianie bieżące 

Klasy I -III 

 

1. W klasach I-III nauczyciele stosować mogą: 

a. ocenę opisową  

b. stemple, emotikony  

 c. ocenę wyrażoną cyfrą w skali 1-6 (z wagą 1) 

 

Klasy IV – VIII 

 

1. Oceny cząstkowe uzyskiwane przez uczniów w ciągu roku szkolnego wyrażone są 

tradycyjną oceną szkolną określoną w Statucie Szkoły. 

2. Każda ocena ma swoją „wagę”: 
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Sprawdzian  3 

Kartkówka  2 

Odpowiedź ustna    2 

Aktywność   1 

Zadanie domowe 1 

 

Konkursy: 

Wojewódzki   3 

Rejonowy  3 

Powiatowy  3 

Miejski  2 

Szkolny   1 

Kategorie ocen nieujętych powyżej – specyficznych dla danego przedmiotu – określa 

nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania w skali 1-5. 

3. Prace pisemne (sprawdziany, testy, kartkówki) oceniane są na podstawie procentu 

prawidłowo wykonanych zadań. 

0-29%     1 - niedostateczny 

30-49%   2 - dopuszczający 

50-74%   3 - dostateczny 

75-89%   4 - dobry 

90-100% 5 – bardzo dobry 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który otrzymał ocenę bardzo dobrą oraz wykonał 

bezbłędnie zadanie dodatkowe o znacznym poziomie trudności. 

4. Uczeń mimo nieobecności ma obowiązek napisać sprawdzian– w ustalonym z 

nauczycielem terminie. 

5. Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu po uzgodnieniu terminu z 
nauczycielem. Sam decyduje, czy ocenę z poprawy nauczyciel wpisuje do dziennika, czy 
rezygnuje z niej. 

6. Sprawdzian jest zapowiadany uczniom co najmniej tydzień wcześniej. Fakt odnotowuje się 
w dzienniku w terminarzu widocznym dla ucznia.  

7. W ciągu tygodnia uczniowie mogą pisać co najwyżej 2 sprawdziany w różnych 
dniach tygodnia. Zapowiedziany wcześniej sprawdzian, który na prośbę uczniów 
jest przełożony, może być pisany jako trzeci w tygodniu. 

8. Kartkówka to pisemne sprawdzenie wiadomości z ostatnich trzech lekcji, nie musi być 
zapowiadana i nie ma limitu tygodniowego. 

9. Sposób oceniania  aktywności na lekcji określa nauczyciel w przedmiotowym systemie 
oceniania. 

10. Raz w semestrze uczeń może zgłosić brak zadania. Fakt odnotowuje się w dzienniku 

wpisem „bz”. Każdy następny brak zadania skutkuje ocena niedostateczną (z zastrzeżeniem 

p.13). 

11. Brak zeszytu lub ćwiczeń z zadaniem domowym jest równoznaczne z brakiem zadania. 

12. Raz w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji. Nie dotyczy to 
zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów. Fakt odnotowuje się w dzienniku wpisem 
„np”. Każde następne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną (z zastrzeżeniem 
p.13). 
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13. Uczeń z usprawiedliwioną dłuższą nieobecnością lub w uzasadnionych przypadkach 

zgłoszonych przez rodzica nauczycielom przed lekcją uzupełnia notatki, zadania, nadrabia 

braki w ustalonym z nauczycielem dłuższym terminie. 

 

W sprawach  nieujętych w Zasadach oceniania wewnątrzszkolnego stosuje się zapisy zawarte 

w: 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku z dnia … 


