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PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015, poz. 2156), .Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy 

zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 

141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, 

z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 

80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. 

Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618,z 2009r. Nr 6, poz. 33, 

Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, 

Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, 

Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941 i 979, z 2013r. poz. 87, 

827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877, z 

2015r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629 i 1640 ) oraz akty wykonawcze do ustawy. 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Tekst jednolity w Dz. U. z 2014. poz. 191, 

ze zmianami w Dz. U. z 2014r. poz. 1198 i z 2015r poz. 357). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zmianami w 

Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005r. Nr 

10, poz. 75, z 2007r. Nr 35, poz. 222). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych 

statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.w sprawie szczegółowych 

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

publicznych (Dz. U. poz. 843). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015r.w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego (Dz.U. 2015 poz. 959). 

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001r. w sprawie typów szkół 

i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację 

pracy szkoły lub placówki (Dz. U. Nr 120, poz. 1290). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i 

sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 

155, ze zmianami w Dz. U. z 1993 r. Nr 83, poz. 390, z 1999 r. Nr 67, poz. 753, z 2014 r. poz. 

478). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zmianami w: 2003 r. Nr 104, poz. 965 oraz 

Nr 141, poz. 1362, w 2004 r.Nr 164, poz. 1716, w 2005 r. Nr 142, poz. 1191, w 2006 r. Nr 36, poz. 

250, Nr 86, poz. 595, Nr 141, poz. 999, w 2010 r. Nr 2, poz.4, Nr 186, poz. 1245, w 2011 r. Nr 

296, poz. 1754, w 2015 r. poz. 408). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach 

szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego 

samego typu (Dz. U. poz. 1248). 
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Rozdział 1 

Postanowienia wstępne 

§ 1  

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania (zwany dalej WSO) określa warunki i sposób oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia sprawdzianu w ostatnim roku nauki 

w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu.  

2. Celem WSO jest uściślenie zapisów statutu zgodnie z potrzebami codziennej pracy dydaktyczno – 

wychowawczej Szkoły. 

3. Szczegółowe cele i zakresy oceniania wewnątrzszkolnego określają Przedmiotowe Systemy 

Oceniania (zwane dalej PSO).  

4. Przedmiotowe Systemy Oceniania opierają się na gruntownej analizie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego oraz realizowanych programów nauczania.  

5. Zespół nauczycieli uczących tego samego przedmiotu:  

1) opracowuje Przedmiotowy System Oceniania zawierający szczegółowe wymagania edukacyjne 

z uwzględnieniem specyfiki zajęć i skali ocen przyjętej w szkole, 

2) w wyznaczonym terminie przedkłada do zatwierdzenia PSO Dyrektorowi Szkoły.  

6. Zatwierdzony przez Dyrektora Przedmiotowy System Oceniania jest częścią szkolnego systemu 

oceniania i stanowi dokument regulujący pracę Szkoły.  

7. Zasady oceniania religii regulują odrębne przepisy. 

 

Rozdział 2 

Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 2  

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o postępach i osiągnięciach  ucznia, to integralny i 

naturalny element uczenia się i nauczania. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:  

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania;  

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania  w 

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły; 
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4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 

postępach w tym zakresie;  

2) rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i pomoc w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;  

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów i wspieranie jego działań;  

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;  

5) planowanie oraz doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;  

6) określenie efektywności stosowanych metod pracy;  

7) udzielenie wskazówek do dalszego planowania własnego rozwoju.  

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych;  

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o 

postępach i trudnościach w nauce.  

§ 3  

1. Podstawowe kryteria wewnątrzszkolnego oceniania:  

1) Szkoła ma jeden spójny system oceniania;  

2) ocena opiera się na wymaganiach programowych szkolnego programu edukacyjnego;   

3) uczniowie i rodzice ( prawni opiekunowie) dobrze znają kryteria oceniania;   

4) ocena jest rzetelną informacją zwrotną o efektywności uczenia się;  

5) ocena motywuje ucznia do dalszej pracy;  

6) w ocenianiu stwarza się sytuacje problemowe wymagające łączenia wiedzy z różnych działów i 

przedmiotów;  

7) w ocenianiu wykorzystywane są różnorodne sposoby zbierania informacji o osiągnięciach 

ucznia;  

8) ocena uwzględnia wkład pracy ucznia;  

9) oceniane jest to, co uczeń umie a nie to, czego uczeń nie umie;  

10) ocena uzależniona jest od możliwości intelektualnych ucznia. 

2. W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady: 
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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 

na zasadach określonych przez nauczycieli, ocena z pracy pisemnej jest opatrzona 

komentarzem nauczyciela.  

§ 4  

1. Skala oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  

1) w klasach I - III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych roczna 

(semestralna) jest oceną opisową, z wyjątkiem treści z zakresu religii i etyki, gdzie ustala się 

oceny w sześciostopniowej skali cyfrowej (według tabeli z podpunktu 2);  

2) w klasach IV-VI 

a)  oceny klasyfikacyjne roczne (semestralne) ustala się w stopniach i wg następującej skali:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) oceny cząstkowe w dzienniku lekcyjnym w czasie semestrów można zapisywać dodając 

„+” lub „-‘‘ w następującej postaci: 6, 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2+, 2, 2-, 1;  

c) na koniec I semestru można wystawić uczniowi ocenę klasyfikacyjną z plusem lub 

minusem; natomiast na koniec roku szkolnego nie stosuje się tych znaków. 

2. Obowiązuje następujący procentowy próg oceniania prac pisemnych: 

 

progi procentowe klasy I – III  klasy IV - VI 

  0 –   40 % bardzo słaby    (F) niedostateczny  (1) 

41 –   55 % słaby                (E) dopuszczający (2) 

56 –   69 % średni               (D) dostateczny (3) 

70 –   83 % dobry               (C) dobry (4) 

84 –   97 % bardzo dobry   (B) bardzo dobry (5) 

98 – 100 % doskonały        (A) celujący   (6) 

 

  

celujący 6 (cel) 

bardzo dobry           5 (bdb) 

dobry 4 (db) 

dostateczny    3 (dst) 

dopuszczający 2 (dop) 

niedostateczny 1 (ndst) 
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Rozdział 3 

Zadania i obowiązki nauczycieli związane z ocenianiem uczniów 

§ 5  

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego -w formie pisemnej-informują uczniów, a w 

formie odsyłacza do strony internetowej Szkoły, rodziców (prawnych opiekunów) o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, 

rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) sposobach udostępniania sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych, sprawdzianów, testów. 

2. Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniom w formie ustnej lub pisemnej informacji  

zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron  jego pracy oraz  ustalenia kierunków dalszej pracy.  

3. 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. 

4. Informacja zwrotna musi odnosić się do kryteriów oceniania podanych uczniom przed jej 

wykonaniem. 

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

(prawnych opiekunów) o:  

1) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna (semestralna) ocena 

klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

2) kryteriach oceniania zachowania;  

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej zachowania. 

 

Rozdział 4 

Ocenianie w klasach I - III 

§ 6  

1. Nauczyciele uczący w klasach I – III prowadzą obserwacje uczniów i odnotowują na bieżąco w 

dzienniku lekcyjnym osiągnięcia edukacyjne i postępy uczniów stosując oznaczenia: 

1) A – uczeń doskonale opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem. Swobodnie 

wykorzystuje je w nowych i nietypowych sytuacjach. Twórczo rozwiązuje problemy. Z 

dużym zaangażowaniem wykonuje nieobowiązkowe zadania dodatkowe. Wymaga 

indywidualizacji pracy w celu rozwinięcia jego zdolności; 

2) B – uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował realizowany zakres wiadomości 

i umiejętności. Pracuje samodzielnie, czasami zwracając się o pomoc do nauczyciela podczas 

wykonywania zadań złożonych. Sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w sytuacjach 

typowych. Często wykonuje zadania dodatkowe; 

3) C – uczeń opanował podstawowy materiał w dobrym stopniu. Stosuje zdobyte wiadomości i 

umiejętności w samodzielnym rozwiązywaniu zadań o średnim stopniu trudności. W 

sytuacjach problemowych potrafi wykorzystać wskazówki nauczyciela; 
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4) D – uczeń opanował podstawy programu w stopniu wystarczającym do rozwiązywania 

prostych zadań. Samodzielnie wykorzystuje tylko podstawowe wiadomości i umiejętności. 

Podczas wykonywania zadań o średnim stopniu trudności często potrzebuje wsparcia i 

pomocy nauczyciela; 

5) E – uczeń bardzo często ma problemy z wykonaniem podstawowych zadań. Przy pracy 

zwykle potrzebuje wskazówek nauczyciela. Niezbędne są dodatkowe ćwiczenia pozwalające 

opanować podstawy programu; 

6) F – uczeń z dużymi trudnościami przyswaja sobie podstawową wiedzę i umiejętności. 

Wymaga stałej pomocy przy wykonywaniu najprostszych zadań. Potrzebuje wielu 

dodatkowych ćwiczeń utrwalających a nawet specjalnych zajęć reedukacyjnych; 

2. Nauczyciel uczący w klasach I- III może zastosować ocenę bieżących wyników osiągnięć 

edukacyjnych i postępów ucznia również w formie opisowej. 

3. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 

opisowymi, z wyjątkiem przedmiotów: religia i etyka – w tym przypadku obowiązują oceny 

bieżące i klasyfikacyjne zapisane za pomocą cyfr. 

4. W klasach I - III na koniec półrocza i na koniec roku nauczyciele sporządzają kartę oceny 

opisowej, która jest jednocześnie informacją dla rodziców o postępach dziecka.  

1) Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują kartę informacyjną z opisem umiejętności dziecka, 

ze wskazaniem, w jakich dziedzinach wymaga wspomagania. 

2) Oceny opisowe przechowywane są w dziennikach i arkuszach ocen uczniów. 

 

Rozdział 5 

Ocenianie w klasach IV - VI 

§ 7  

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

2. Sprawdzone i ocenione prace pisemne, kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 

otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.   

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę cząstkową 

powinien ją uzasadnić.  

4. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy dłuższe prace sprawdzające (sprawdzian, praca 

klasowa, test), przy czym nie więcej niż jedna dziennie.  

5. Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania.  

6. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać następującą minimalną ilość bieżących ocen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę bieżącą w czasie i w sposób uzgodniony z nauczycielem.  

Minimalna ilość ocen 
Tygodniowa liczba godzin zajęć 

danego przedmiotu 

2 1 

4 2 

5 3 

6 4 

7 5 
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8. Nauczyciel przygotowujący sprawdzian ma obowiązek:  

1) poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym pytań sprawdzających;  

2) z tygodniowym wyprzedzeniem wpisać swój termin w dzienniku lekcyjnym;  

3) przestrzegać ustaleń terminów innych nauczycieli. 

9. Na okres przerw świątecznych i ferii nauczyciele nie zadają uczniom prac domowych. 

10. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie 

zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji. 

11. Termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień, prac 

klasowych – dwa tygodnie. Szczegółowe warunki udostępniania uczniom i rodzicom powyższych 

prac zawarte są w PSO. 

§ 8  

1. Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji 

śródrocznej i rocznej w klasach IV - VI: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim oraz laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 

ustawy o systemie oświaty, 

b) rozwiązuje problemy w sposób twórczy oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i 

zainteresowania, 

c) korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z 

różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy, 

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje Szkołę w 

zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

2)  ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, 

b) potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, 

interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w 

różnych sytuacjach, 

c) samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i 

nietypowych; 

3)  ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiedzę i umiejętności stanowiące pogłębienie i rozszerzenie wymagań podstawy 

programowej, 

b) potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider, jak i partner, wyciągać wnioski, 

różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób 

uczenia się, 

c) rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę 

wobec trudnych i nietypowych zagadnień; 

4)  ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej, 

b) podejmuje próby rozwiązania zadań typowych, 

c) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne, 

d) współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je 

uporządkować, podjąć decyzję jaką przyjąć postawę; 

5)  ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
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a) posiada elementarną wiedzę i umiejętności potrzebne do świadomego udziału w zajęciach 

szkolnych, 

b) rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, 

c) współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się 

do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi 

lub nauczyciela. 

6)  ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze 

zdobywanie wiedzy, 

b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

c)   

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki, (jeżeli nie są one 

zajęciami kierunkowymi) należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

3.  Oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych – religii lub etyki oraz języka niemieckiego w klasach 

IV, V, VI wlicza się do średniej oceny ucznia, która ma wpływ na ukończenie przez ucznia klasy 

lub szkoły z wyróżnieniem. 

4. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, ustala się średnią z tych dwóch ocen. 

Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę zaokrągla się w górę.  

 

Rozdział 6 

Ocenianie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

§ 9  

1. 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 

sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem. 

2. 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, o której 

mowa w art. 71 b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 

12. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

4. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71 b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z 

wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem 

pkt. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 



_________________________________________________________________________________ 

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu str. 10 

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie 

tego orzeczenia. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne. 

7. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”. 

 

Rozdział 7 

Zwolnienie z zajęć 

§ 10  

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania 

fizycznego i informatyki. 

2. Decyzję o zwolnieniu z zajęć ucznia o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych 

zajęciach podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) na podstawie 

opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię 

specjalistyczną. 

3. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71 b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z 

wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem 

pkt. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 

4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”  

 

Rozdział 8 

Ocenianie uczniów z religii 

§ 11  

1. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez 

właściwe władze Kociołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych MEN do 

wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.  

2. Zgodę na uczestnictwo w lekcjach religii składają rodzice (prawni opiekunowie) u dyrektora 

szkoły. Rezygnacja z uczestniczenia w lekcjach religii może nastąpić w każdym czasie.  

3. Uczniowi, który nie uczestniczy w lekcjach religii nie ustala się ocen śródrocznych i rocznych. W 

dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów.  

4. Ocena z religii wystawiana jest według skali ocen przyjętych w szkole. 

5. Ocenie nie podlegają praktyki religijne.  
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6. Ocena roczna z religii liczona jest do średniej ocen razem z oceną z etyki. 

7. Ocena z religii nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy oraz ukończenie szkoły.  

8. Zasady oceniania uczniów, którzy w klasie programowo niższej nie uzyskali rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z religii rzymsko-katolickiej, a kontynuują naukę religii w klasie programowo 

wyższej, zawarte są w dokumencie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu 

Polski z dnia 25 sierpnia 2008r. 

 

Rozdział 9 

Klasyfikacja 

§ 12  

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Klasyfikacja odbywa się na koniec każdego z nich (wg 

kalendarza szkoły).  

2. Klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów klas I – III polega na okresowym podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu oceny opisowej za osiągnięcia edukacyjne i opisowej oceny zachowania.   

3. Klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów klas IV – VI polega na okresowym podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowania oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych za te 

osiągnięcia z poszczególnych przedmiotów oraz ustalenia oceny zachowania.  

 

Rozdział 10 

Ustalanie ocen klasyfikacyjnych 

§ 13  

1. Nauczyciele przedmiotów oraz wychowawcy klas ustalają w końcu każdego semestru w terminie 

określonym przez Dyrektora Szkoły oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i ocenę 

zachowania. 

2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne przeprowadza się tydzień przed zakończeniem semestru. 

Dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna na 

posiedzeniu w sierpniu. 

3. Nauczyciel przedmiotu na trzydzieści dni przed konferencją klasyfikacyjną informuje ucznia i 

jego rodziców (prawnych opiekunów), w formie pisemnej przez dzienniczek lub listem 

poleconym, lub ustnie w czasie rozmowy indywidualnej z rodzicem potwierdzonej wpisem do 

dziennika z podpisem rodzica i nauczyciela, o przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć 

edukacyjnych bądź ewentualnym braku możliwości dokonania klasyfikacji ucznia na zakończenie 

I semestru i koniec roku szkolnego.  

4. Wychowawca klasy na trzydzieści dni przed konferencją klasyfikacyjną informuje ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów), w formie pisemnej przez dzienniczek lub listem poleconym, lub 

ustnie w czasie rozmowy indywidualnej z rodzicem potwierdzonej wpisem do dziennika z 

podpisem rodzica i nauczyciela, o przewidywanej nagannej ocenie zachowania na zakończenie  

I semestru i na koniec roku szkolnego 

5. Nauczyciel przedmiotu na siedem dni przed konferencją klasyfikacyjną informuje ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej przez dzienniczek lub listem poleconym o 
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przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych na zakończenie I semestru i koniec roku 

szkolnego. 

6. Jeżeli nauczyciel przedmiotu jest nieobecny czynności, o których mowa w pkt. 3. i pkt. 5. 

przeprowadza wychowawca klasy. 

7. Wychowawca klasy na siedem dni przed konferencją klasyfikacyjną informuje ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej przez dzienniczek lub listem poleconym o 

przewidywanej ocenie z zachowania na koniec I semestru i na zakończenie roku szkolnego. 

8. Jeżeli wychowawca klasy jest długotrwale nieobecny czynności, o których mowa w pkt. 4. i pkt. 7. 

Dyrektor Szkoły zleca innemu nauczycielowi uczącemu w danej klasie. 

9. Ustalona przez nauczyciela śródroczna lub roczna ocena z zajęć edukacyjnych może być 

podwyższona w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności zgodnie z § 71 Statutu SP 77. 

10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena końcoworoczna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego zgodnie z § 72 Statutu SP 77. 

11. W przypadku braku możliwości dokonania śródrocznej lub rocznej klasyfikacji z zajęć 

edukacyjnych ucznia, uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego 

zgodnie z § 73 Statutu SP 77. 

12. Ustalona przez wychowawcę śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania może być 

zmieniona zgodnie z § 74 Statutu SP 77. 

 

Rozdział 11 

Tryb odwołania się od oceny klasyfikacyjnej 

§ 14  

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia na piśmie do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 

terminie określonym przez Statut SP 77. 

2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń uczeń przystępuje do sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

w formie pisemnej i ustnej. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa powyżej, dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem i jego 

rodzicami (opiekunami prawnymi).  

 

Rozdział 12 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

§ 15  

1. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do Dyrektora 

Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ucznia została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w pkt.. 1., zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje 

komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

5. W skład komisji, o której mowa w pkt. 3, wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 5 podpunkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej Szkole następuje w 

porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 

przedmiotów: zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, muzyka, plastyka oraz wychowanie 

fizyczne, z których sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. 

9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej oceny na koniec roku 

szkolnego, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

10. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

11. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 10, dołącza się odpowiednio: pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia i jest przechowywany w 

dokumentacji Szkoły 

12. Uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) po złożeniu pisemnego wniosku mają prawo wglądu do 

dokumentacji przebiegu sprawdzianu wiadomości i umiejętności. 

13. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie 

przystąpić do sprawdzianu wiadomości i umiejętności poprawiającego ocenę klasyfikacyjną, może 

przystąpić do niego w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i z 

jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 



_________________________________________________________________________________ 

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu str. 14 

Rozdział 13 

Egzamin poprawkowy 

§ 16  

1. Począwszy od klasy czwartej sszkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.  

1) W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 

2) Z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego występują pisemnie do Dyrektora 

Szkoły rodzice ucznia (prawni opiekunowie). Wniosek musi wpłynąć w okresie po 

wystawieniu niedostatecznej oceny końcowej, jednak nie później niż cztery dni przed radą 

klasyfikacyjną.  

3) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz  wychowania fizycznego, z 

których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

4) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

5) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

6) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący 

komisji; 

7) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

8) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

9) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach 

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takim 

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w 

innej Szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły. 

10) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który zawiera: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c) termin egzaminu poprawkowego; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania egzaminacyjne; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

11) do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia i jest przechowywany w dokumentacji 

Szkoły. 

12) Uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) po złożeniu pisemnego wniosku  mają prawo wglądu do 

dokumentacji egzaminu poprawkowego. 

13) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora 

Szkoły, nie później niż do 10 września. 
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14) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie jest promowany i powtarza klasę z 

zastrzeżeniem § 75 ust. 9 Statutu SP 77. Otrzymuje on świadectwo w dniu 1 września z datą 

klasyfikacji czerwcowej. 

15) Uczeń, który zdał egzamin poprawkowy, jest promowany do klasy programowo wyższej i 

otrzymuje świadectwo w dniu 1 września z datą klasyfikacji sierpniowej.  

16) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku 

egzaminu poprawkowego termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

 

Rozdział 14 

Egzamin klasyfikacyjny 

§ 17  

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak 

jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w 

okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

1) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny w terminie, który wyznacza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami 

przedmiotów z materiału programowego zrealizowanego w danym okresie.  

2) Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 

prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Radą Pedagogiczną może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów. 

3) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

4) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

5) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

6) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4. podpunkt 2., nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zajęć technicznych, plastyki, muzyki i 

wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

7) Uczniowi, o którym mowa w pkt. 4. podpunkt 2., zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala 

się oceny zachowania. 

8) Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, zajęć technicznych, plastyki, wychowania fizycznego i informatyki, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

9) Egzamin klasyfikacyjny na koniec roku przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Termin 

egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu z uczniem i z jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami). 

10) Egzamin klasyfikacyjny, dla uczniów wymienionych w pkt. 1. i pkt. 4. podpunkt 1, 

przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

11) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji; 

12) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

13) Egzamin klasyfikacyjny, dla uczniów wymienionych pkt. 4. podpunkt 2., przeprowadza 

komisja, w której skład wchodzą: 
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14) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący 

komisji; 

15) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin 

16) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 4.  podpunkt 2., oraz z 

jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

17) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w pkt. 2, 3, 4, mogą być obecni,  

w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

18) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w pkt. 9. i 10.; 

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania egzaminacyjne; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

19) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia i jest przechowywany w dokumentach 

Szkoły. 

20) Uczeń i rodzice (prawni opiekunowie), po złożeniu pisemnego wniosku, mają prawo wglądu 

do dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego. 

21) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez 

Dyrektora Szkoły. 

22) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna i 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 18. 

23) Ustalona przez nauczyciela, w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ucznia, ocena roczna 

niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

24) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji o przebiegu 

nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

 

Rozdział 15 

Ocena zachowania 

§ 18  

1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględniają:  

a) wywiązywanie się ucznia z jego obowiązków;   

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; 
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2. W klasach I-III semestralna i roczna ocena zachowania są ocenami opisowymi. 

3. Począwszy od klasy IV ocenę zachowania uczniów semestralną i roczną ustala się wg nast. skali: 

wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne.  

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.   

 

Rozdział 16 

Kryteria ocen zachowania w klasach I - III 

§ 19  

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca na podstawie: 

1) wywiązywania się z obowiązków ucznia, 

2) godnego, kulturalnego zachowanie się w szkole i poza nią, 

3) zaangażowania w życie klasy. 

 

Rozdział 17 

Kryteria ocen zachowania w klasach IV – VI 

§ 20  

1. Ustala się następujące zasady oceny zachowania uczniów klas IV - VI: 

2. Skala ocen: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.  

3. w klasach IV – VI obowiązuje punktowy system oceny zachowania.  

1) Uczeń rozpoczyna każdy semestr dysponując pulą 100 punktów, do których dodawane są, bądź 

odejmowane punkty według następujących ustaleń: 

 PUNKTY  DODATNIE    

1.  Reprezentowanie na zewnątrz klasy i Szkoły. 1 – 10 pkt.  

2.  Udział w konkursach szkolnych  – 5 pkt.  

3.  Udział  w konkursach międzyszkolnych   – 10 pkt.  

4.  Udział w Poczcie proporcowym 1 – 50 pkt. na sem. 

5.  Udział w imprezach kulturalnych 1 – 5 pkt. na bież. 

6.  Aktywne przygotowanie się do wycieczek  1  – 10 pkt. na bież. 

7.  Pomoc w bibliotece  1 – 30 pkt. na sem. 

8.  Praca w samorządzie szkolnym  1  – 20 pkt. na sem. 

9.  Aktywny udział w zbieraniu surowców  wtórnych 1 – 15 pkt.  

10.  Przyniesienie książek do bibl. w okresie od IX do końca IV  – 2 pkt. za ks. 

11.  Strój galowy podczas uroczystości szkolnych   – 2 pkt. na bież. 

12.  Pomoc w zorganizowaniu imprezy szkolnej. 1 – 10 pkt.  

13.  Praca na rzecz klasy. 1 – 10 pkt.  

14.  Praca na rzecz Szkoły. 1 – 10 pkt.  

15.  Praca na rzecz innych. Działalność charytatywna. 1 – 10 pkt.  

16.  Pomoc kolegom w nauce. 1 – 10 pkt.  

17.  Przeciwstawianie się przejawom brutalności i wandalizmu.  1 – 10 pkt.  

18.  Kultura osobista. 1 – 20 pkt.  

19.  Dbałość o czystość otoczenia. 1 – 10 pkt.  

20.  Wywiązywanie się z przydzielonych zajęć i obowiązków. 1 – 10 pkt.  

21.  Wzorowe prowadzenie dzienniczka ucznia  1 – 2 pkt.  
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PUNKTY  UJEMNE  

     

22.  Niewykonywanie poleceń nauczyciela. 1 – 10 pkt.  

23.  Arogancki stosunek do pracowników Szkoły. 10 – 20 pkt.  

24.  Jawne ignorowanie nauczyciela i innych pracowników Szkoły. 5 – 10 pkt.  

25.  Ubliżanie koledze, wulgarne słownictwo. 5 – 10 pkt.  

26.  Bójka, zaczepianie słowne lub fizyczne. 5 – 30 pkt.  

27.  Złe zachowanie na terenie Szkoły i imprezach szkolnych. 1 – 10 pkt.  

28.  Niewłaściwy wygląd, strój, obuwie, fryzura. 1 – 5 pkt.  

29.  Niszczenie mienia szkolnego i mienia osób trzecich. 1 – 10 pkt.  

30.  Kradzież.  – 50 pkt.  

31.  Zaśmiecania otoczenia. 1 – 5 pkt.  

32.  Stosowanie niedozwolonych używek (papierosy, alkohol)  20 – 30 pkt.  

33.  Nie wywiązywanie się z obowiązków. 1 – 10 pkt.  

34.  Wyłudzanie pieniędzy.  – 50 pkt.  

35.  Fałszowanie podpisów i dokumentów. 30 – 50 pkt.  

36.  Znęcanie się nad zwierzętami. 20 – 50 pkt.  

37.  Spóźnianie się na lekcje. 1 – 10 pkt.  

38.  Nieobecności nieusprawiedliwione. 1 – 20 pkt.  

39.  Brak dzienniczka.   – 2 pkt.  

40.  Brak wymaganego podpisu   – 1 pkt.  

41.  Nieoddanie książki na koniec roku szkolnego (wobec 

wyczerpania wszystkich procedur zawartych w regulaminie 

biblioteki)  

 – 50 pkt.  

 

2) Na koniec każdego semestru wychowawca sumuje punkty zapisane w zeszycie i zamienia je na 

ocenę, wg następującej skali: 

zachowanie Liczba punktów 

Wzorowe 160 i więcej 

Bardzo dobre 130 – 159 

Dobre 100 – 129 

Poprawne 70 – 99 

Nieodpowiednie 40 – 69 

Naganne mniej niż 39 

3) Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który uzyskał nie więcej niż 5 pkt. ujemnych w 

semestrze, ocenę bardzo dobrą uczeń, który uzyskał nie więcej niż 20 pkt. ujemnych w 

semestrze, a ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który uzyskał nie więcej niż 40 pkt. ujemnych 

w semestrze. 

4) Ustalając roczną ocenę zachowania nauczyciele uwzględniają ocenę z poprzedniego semestru. 

5) Uczniowie klas IV-VI, którzy w poprzednim semestrze roku szkolnego uzyskali z zachowania 

ocenę naganną, nieodpowiednią lub poprawną, nie mogą kandydować w wyborach do 

samorządów klasowych oraz Samorządu Uczniowskiego. 

6) Rodzice (opiekunowie prawni) są informowani o zachowaniu ucznia – ilości punków dodatnich 

i ujemnych – na każdym zebraniu lub konsultacjach indywidualnych. 

7) W sytuacjach wymagających natychmiastowego reakcji (np. wagary) wychowawca klasy lub 

dyrekcja Szkoły powiadamia rodziców niezwłocznie (telefonicznie lub pisemnie) o podjętych 

działaniach. 

8) Wychowawca klasy oraz inni nauczyciele uczący zapisują punkty cząstkowe na bieżąco w 

specjalnym zeszycie zachowania uczniów klasy. 

9) Uczeń ma prawo znać bieżącą ilość punktów. 
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10) Każdy nauczyciel ma prawo wystawiać punkty cząstkowe uczniowi. 

11) Punkty za uczestnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz zawodach sportowych 

wychowawca uzgadnia z nauczycielem prowadzącym konkurs lub zawody. 

12) W semestrze liczba punktów dodatnich przyznanych uczniowi za działalność w jednej 

dziedzinie nie powinna przekroczyć: 

a) 50 pkt. za udział w zawodach sportowych, 

b) 50 pkt. za występy w chórze szkolnym, 

c) 50 pkt. za udział w poczcie proporcowym, 

d) 20 pkt. za udział w konkursach przedmiotowych w ramach jednego przedmiotu. 
 

 

Rozdział 18 

Tryb ustalania oceny zachowania ucznia 

§ 21  

1. Ocena zachowania ucznia ustalana jest przez wychowawcę klasy zgodnie z ilością zdobytych przez 

ucznia punktów na koniec każdego semestru. 

2. Wychowawca klasy oraz inni nauczyciele zapisują punkty cząstkowe na bieżąco w zeszycie 

spostrzeżeń.  

3. Sposób rejestrowania punktów dotyczących zachowania uczniów wychowawca klasy przedstawia 

dyrektorowi szkoły na początku każdego roku szkolnego. 

4. Uczeń oraz rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo znać bieżącą ilość punktów.  

5. Jeżeli uczeń dopuści się szczególnie drastycznego i niewłaściwego zachowania np.: brutalna bójka, 

zuchwała i powtarzająca się kradzież itp. otrzymuje ocenę naganną bez względu na liczbę 

otrzymanych punktów. Ocena taka jest wystawiana w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i za jej 

zgodą.  

 

Rozdział 19 

Tryb odwołania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

§ 22  

1. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do Dyrektora 

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

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 1. zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje 

komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

4. W skład komisji, wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako przewodniczący 

komisji; 
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2) wychowawca klasy; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole; 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole; 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego ; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

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

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

6. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia i jest przechowywany w dokumentach Szkoły. 

9. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia otrzymują informację o ostatecznej ocenie w formie 

pisemnej. 

10. Uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) po złożeniu pisemnego wniosku mają prawo wglądu do 

wyżej wymienionej dokumentacji. 

 

Rozdział 20 

Wyróżnienia i kary przyznawane w szkole 

§ 23  

1. Uczeń Szkoły może być nagrodzony za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce; 

2) wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia; 

3) wykonywanie prac społecznych; 

4) osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. 

2. Nagrodami, o których mowa w ust 1,pkt.1., są: 

1) Odznaka „Wzorowy uczeń” dla uczniów klas III.  Odznakę taką otrzymuje uczeń, który przez 

trzy lata nauki:  

a) odznaczał się wysoką kulturą osobistą; 

b) był dobrym kolegą, chętnie pomagał innym; 

c) wyróżniał się punktualnością, dokładnością i systematycznością; 

d) aktywnie działał na rzecz szkoły i klasy; 

e) wykonywał dodatkowe prace i zadania; 

f) opanował wszystkie umiejętności i wiadomości programowe a także wiele innych 

wybiegających poza program szkolny; 
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g) brał udział w konkursach szkolnych i poza szkolnych oraz zajmował w nich wysokie 

miejsca i wyróżnienia; 

h) był wzorem godnym naśladowania. 

2) Medal pamiątkowy „Wzorowy uczeń” dla uczniów klas VI.    Wyróżnienie takie otrzymuje 

uczeń, który przez trzy lata nauki: 

a) otrzymywał świadectwa z wyróżnieniem; 

b) otrzymywał wzorową ocenę zachowania; 

c) jego średnia ocen wynosiła minimum 4,8 i tworzą ja wyłącznie oceny: celujące, bardzo 

dobre i dobre. 

3) List pochwalny dla rodziców - absolwenci klas VI.  List taki otrzymują rodzice ucznia, który:  

a) reprezentuje bardzo wysoką kulturę osobistą; 

b) uzyskał celujące i bardzo dobre  wyniki w nauce; 

c) wzorowo się zachowywał; 

d) ma osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach; 

e) aktywnie pracował na rzecz szkoły; 

f) był wzorem godnym naśladowania. 

4) Świadectwo z wyróżnieniem.     Świadectwo takie otrzymuje uczeń, który ma:  

a) średnią ocen, co najmniej 4,75; 

b) wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. 

5) Dyplom ukończenia szkoły podstawowej – otrzymują wszyscy absolwenci klas szóstych na 

zakończenie nauki w szkole podstawowej. 

6) Wpis do księgi pamiątkowej absolwentów – wpisują się uczniowie kończący szkołę. 

7) Pochwała wychowawcy klasy lub pochwała Dyrektora Szkoły. 

§ 24  

1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych § 57 ust. 2. Statutu SP 77 mogą być 

stosowane wobec niego kary: 

1) upomnienie wychowawcy klasy; 

2) nagana pisemna w dzienniczku; 

3) upomnienie lub nagana od Dyrektora Szkoły; 

4) nagana na apelu szkolnym; 

5) przyznanie punktów ujemnych (dotyczy klas IV-VI); 

6) zakaz reprezentowania Szkoły na zewnątrz; 

7) obniżenie oceny z zachowania; 

8) przeniesienie do innej klasy. 

2. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń lub jego rodzice mogą w formie pisemnej odwołać 

się do Dyrektora Szkoły w terminie 2 dni od daty wymierzenia kary. 

3. Dyrektor w porozumieniu z zespołem wychowawczym i pedagogiem szkolnym rozpatruje 

odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia: 

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie; 

2) odwołać karę; 

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

4. Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje. 

5. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być 

stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 
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6. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 

7. Wobec ucznia mogą być podjęte inne działania za szczególnie rażące naruszenie obowiązków w 

szczególności, gdy: 

1) jego pobyt w Szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych; 

2) zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów; 

3) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych przemoc 

fizyczną; 

4) spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzające na terenie Szkoły 

lub poza nią; 

5) dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej; 

6) dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu;  

7) nagminne narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po zastosowaniu kar 

porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła poprawa zachowania ucznia. 

 

Rozdział 21 

Promowanie uczniów 

§ 25  

1. Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia 

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

2. Ucznia klas I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie, jeżeli nie opanował 

minimum programowego. Prawo wnioskowania o powtarzanie klasy  I - III przez ucznia posiada 

wychowawca po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia oraz rodzice po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy. 

3. Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy lub rodziców ucznia podejmuje decyzję o 

niepromowaniu ucznia klasy I – III.  

4. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

5. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji ocen 

średnią co najmniej 4,75 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz wzorową lub bardzo 

dobrą ocenę z zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało – czerwonym 

paskiem pionowym i nadrukiem: „z wyróżnieniem”. 

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 

jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia będą realizowane w 

klasie programowo wyższej. 

7. Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek uzupełnienia braków w podstawowych 

wiadomościach i umiejętnościach wskazanych przez nauczyciela oraz przedstawić w pierwszym 

miesiącu nowego roku szkolnego wyniki swojej pracy do oceny. Jeżeli braki nie zostaną 

uzupełnione uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, która może stanowić podstawę do ustalenia 

semestralnej oceny niedostatecznej w nowym roku szkolnym. 
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8. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym 

zamieszczając klauzulę: „uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ......... promowany warunkowo do 

klasy .........  

 

Rozdział 22 

Postanowienia końcowe 

§ 26  

1. Organem kompetentnym do uchwalenie zmian w WSO jest Rada Pedagogiczna. 

2. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian mogą wystąpić do Rady Pedagogicznej wszystkie organy 

Szkoły załączając propozycję zmian. 

3. Przyczyną zmiany WSO mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa 

zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających pracę Szkoły. 

4. Zmiany w WSO wprowadzane są uchwałą Rady Pedagogicznej podjętą zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej 50% członków Rady.  

5. Procedurę postępowania przy nowelizacji WSO regulują: 

1) ogólne zasady stanowienia i nowelizowania prawa; 

2) zasady określone w niniejszym WSO. 

6. Upoważnia się Dyrektora, aby po kilku nowelizacjach WSO, opublikował, w drodze własnego 

obwieszczenia, ujednolicony tekst WSO (nie mylić z tekstem jednolitym).  

7. W przypadku licznych zmian lub zmian, które naruszałyby spójność WSO albo w przypadku, gdy 

WSO był już wielokrotnie nowelizowany, opracowuje się projekt nowego WSO. 

8. Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się z WSO wszystkim członkom społeczności 

szkolnej.  

9. WSO dostępny jest w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej Szkoły. 

 

§ 27  

1. Traci moc WSO Szkoły z dnia 13 września 2012r. wraz ze zmianami. 

2. Tekst ujednolicony WSO Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu został przyjęty  Uchwałą  

Nr 1.2016.2017 r. Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2016r.  

3. WSO wchodzi w życie z dniem 1 września 2016r.. 

 

 


