
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

ZESPOŁU SZKÓŁ W OTYNIU 
 

Niniejszy wewnątrzszkolny system oceniania jest realizacją zadań zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku z uwzględnieniem zmian zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie warunków i 

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

 

Rozwija on i precyzuje zapisy przywołanego wyżej rozporządzenia, a w szczególności określa 

zasady działań specyficznych dla Zespołu Szkół w Otyniu w zakresie oceniania i klasyfikowania 

uczniów. 

 

Przepisy przywołanego wyżej rozporządzenia są nadrzędne względem wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania. Przepisy wewnątrzszkolnego systemu oceniania są nadrzędne względem 

przedmiotowych systemów oceniania. Te ostatnie muszą być zgodne z dokumentem wyższego 

rzędu i po zaakceptowaniu przez radę pedagogiczną stają się załącznikiem do niego.   

 

Cz. I. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych 
 

A. Cel i strategia 

 

Specyficznym i głównym w Zespole Szkół w Otyniu celem oceniania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów jest wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia poprzez: 

– uczynienie z oceny szkolnej akceptowanego przez ucznia narzędzia kierowania jego 

rozwojem intelektualnym i motywowania do pracy, 

– jasne i zrozumiałe dla ucznia sformułowanie wymagań na poszczególne oceny szkolne. 

Nauczyciel udziela pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć oraz wskazówek do samodzielnego planowania własnego 

rozwoju, a rodzicom także informacji o szczególnych uzdolnieniach ucznia, postępach i 

trudnościach. 

 

Cele wewnątrzszkolnego oceniania: 

– poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie, 

– pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju, 

– motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

– dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

– umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

 

Zasady formułowania wymagań edukacyjnych. 

 

1. Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową oraz wybrany 

przez nauczyciela i zakwalifikowany do szkolnego zestawu program nauczania i dotyczą zarówno 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jak i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Aby wymagania mogły zostać zdefiniowane wystarczająco jasno i precyzyjnie, nauczyciel 

stosuje dwa poziomy wymagań: wymagania podstawowe i ponadpodstawowe. 

3. Formułując wymagania podstawowe, nauczyciel uwzględnia takie osiągnięcia uczniów, 

które są niezbędne dla dalszego zdobywania wiedzy i muszą zostać osiągnięte przez wszystkich 

uczniów. 

4. Formułując wymagania ponadpodstawowe, nauczyciel uwzględnia takie osiągnięcia 



uczniów, które są przydatne do pogłębiania wiedzy przedmiotowej, sprzyjają rozbudzaniu 

przedmiotowych zainteresowań uczniów lub z nich wynikają, ale nie są niezbędne dla dalszego 

kształcenia. 

5. Powiązanie wymagań dwupoziomowych z sześciostopniową skalą ocen jest następujące: 

5.1. Satysfakcjonujące spełnienie wymagań ponadpodstawowych skutkuje oceną „bardzo dobry”. 

5.2. Akceptowalne spełnienie wymagań ponadpodstawowych skutkuje oceną ‚„dobry”. 

5.3. Satysfakcjonujące spełnienie wymagań podstawowych skutkuje oceną „dostateczny”. 

5.4. Akceptowalne spełnienie wymagań podstawowych skutkuje oceną „dopuszczający”. 

5.5. Dla uzyskania oceny „celujący” przyjmuje się zasadę spełnienia wymagań na ocenę „bardzo 

dobry” oraz prezentowania przez ucznia innych, ważnych ze względu na przedmiot nauczania 

osiągnięć edukacyjnych. 

5.6. Formułowanie oceny odbywa się na podstawie opisu wymagań. 

 

Lp. Stopień Opis wymagań 

1 Celujący Uczeń prezentuje usystematyzowaną wiedzę i utrwalone 

umiejętności programowe, samodzielnie i twórczo rozwija 

własne uzdolnienia. Biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe. Osiąga 

sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i 

innych, posiada inne, porównywalne osiągnięcia. 

2 Bardzo dobry Uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności 

określonych programem nauczania. Sprawnie posługuje się 

zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje 

problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować zdobytą 

wiedzę w nowych sytuacjach. 

3 Dobry Uczeń nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności 

określonych programem nauczania, ale opanował je w stopniu 

przekraczającym podstawę programową. Poprawnie stosuje 

wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne. 

4 Dostateczny Uczeń opanował wiedzę i umiejętności określone programem 

nauczania na poziomie nieprzekraczającym podstawy 

programowej. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i 

praktyczne o średnim stopniu trudności. 

5 Dopuszczający Uczeń ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale 

braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy w toku dalszej nauki. Rozwiązuje 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności. 

6 Niedostateczny Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w 

podstawie programowej, a braki uniemożliwiają mu dalsze 

zdobywanie wiedzy. Nie jest w stanie rozwiązać zadania o 

niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

 

6. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do stworzenia warunków umożliwiających uczniowi 

poprawę oceny negatywnej, a także możliwość negocjowania oceny według zapisów zawartych w 

wymaganiach edukacyjnych przedstawionych przez nauczyciela. 

6.1. Nauczyciel musi dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 



edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinię poradni 

psychologiczno – pedagogicznej oraz objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole. 

7. Przekazywanie uczniom i rodzicom wymagań edukacyjnych ma na celu uzyskanie 

rzeczywistej współpracy z uczniem na płaszczyźnie zdobywania umiejętności i poszerzania wiedzy 

oraz stymulowanie uczniów do wysiłku intelektualnego. 

7.1. Podczas formułowania wymagań na użytek uczniów i rodziców nauczyciel stosuje 

sformułowania operacyjne, to znaczy nazywa czynności, których opanowanie przez ucznia będzie 

poddawane sprawdzaniu 

7.2. Na początku roku szkolnego nauczyciel opracowuje, na podstawie swojego planu wynikowego, 

roczny zestaw wymagań edukacyjnych ze swojego przedmiotu i przedstawia uczniom. 

7.3. Wersja zestawu wymagań, przeznaczona dla uczniów, musi być zapisana językiem 

przystępnym, zrozumiałym dla ucznia.   

 

Zasady komentowania ocen. 

 

1. W skład oceny szkolnej wchodzi stopień szkolny oraz komentarz nauczyciela. 

2. Nauczyciel wystawia stopień szkolny, starając się, aby wyrażał on jak najbardziej rzetelną 

informację o rzeczywistych osiągnięciach edukacyjnych ucznia. 

3. Jednak rzeczą nie mniej ważną jak wysokość stopnia jest komentarz, którym każdorazowo 

nauczyciel opatruje ocenę. 

4. Komentarz zawiera wskazówki dla ucznia, w jaki sposób może on podnieść swoje 

osiągnięcia edukacyjne. 

5. Komentarz musi być sformułowany w sposób życzliwy dla ucznia, nie raniący jego 

godności i w sposób pozytywny uwzględniający jego wysiłek. 

6. Nauczyciel ma obowiązek stosować w komentarzu zasadę pierwszeństwa zalet. 

7. Nauczyciel powinien założyć, że każdy uczeń, na miarę swoich możliwości intelektualnych 

oraz charakterologicznych, robi wszystko, aby uzyskać sukces szkolny. 

8. Komentarz do stopnia za pracę pisemną udzielany jest na piśmie, a za odpowiedź ustną - 

ustnie. 

9. Komentarz do stopnia za pracę pisemną zawiera informacje o wiadomościach / 

umiejętnościach zdobytych przez ucznia: 

- na najwyższym poziomie, 

- opanowanych w stopniu zadowalającym, 

- nad którymi należy jeszcze popracować 

oraz wskazówki do dalszej pracy. 

 

B. Procedury związane z ocenianiem osiągnięć edukacyjnych 

 

1. W szkole podczas oceniania śródrocznego i końcowego stosuje się skalę ocen i terminologię 

stopni szkolnych, zawarte w przywołanym na wstępie rozporządzeniu MEN . 

1.1. Ocenianie bieżące odbywa się systematycznie w skali 1 – 6 z „+” i „ – ”, przy czym jako ocenę 

pozytywną uznaje się oceny od 2 do 6 z „+” i „ – ”, a negatywną: 1 z „+” i „ – ”. 

1.2. Uczeń otrzymuje ocenę bieżącą z plusem, jeżeli w pełni spełnił wymagania na dany stopień, ale 

ponadto wykazał się w pewnym zakresie wiadomościami i umiejętnościami na stopień wyższy. 

1.3. Uczeń otrzymuje ocenę bieżącą z minusem, jeżeli w sposób akceptowalny spełnił wymagania 

na dany stopień szkolny, jednak nie uniknął pewnych uchybień. 

1.4. Wystawianie ocen bieżących w klasach pierwszych szkoły podstawowej rozpoczyna się w 

drugim miesiącu nauki. 

1.5. Notowanie bieżących osiągnięć uczniów odbywa się w dzienniku lekcyjnym z wyraźnym 

zaznaczeniem, jakiego rodzaju aktywności przedmiotowej dotyczy dana ocena. 

1.6. Osiągnięcia i ważne wydarzenia z życia klasy zapisuje się w dzienniku lekcyjnym w rubryce 



„Ważniejsze wydarzenia z życia klasy”. 

1.7.Prace pisemne: 

a) praca klasowa musi być zapowiedziana co najmniej tydzień wcześniej, zakres materiału należy z 

uczniami powtórzyć i utrwalić, termin pracy zapisać w dzienniku lekcyjnym, 

b) sprawdzian trwający ok. jednej godziny lekcyjnej może być przeprowadzony nie częściej niż 

dwa razy w tygodniu, również po uprzednim utrwaleniu materiału i zapisaniu terminu w dzienniku, 

c) w ciągu tygodnia nauki mogą się odbyć tylko dwie prace klasowe lub dwa sprawdziany trwające 

jedną godzinę lekcyjną, ewentualnie jeden sprawdzian i jedna praca klasowa, 

d) liczba prac pisemnych w ciągu tygodnia może ulec zmianie w następujących przypadkach: 

-  jeżeli zostały one przełożone na prośbę uczniów, 

-  nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczyciela , 

- są to prace pisemne poprawiające oceny niekorzystne, 

- dotyczą przedmiotu, na realizację którego przewidziano w planie tylko 1 godzinę w tygodniu, 

e) w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, test, praca klasowa, a w ciągu tygodnia 

najwyżej trzy, 

f) niezapowiedziane kartkówki oraz ustne odpytywanie obejmuje nie więcej niż zagadnienia z 

trzech ostatnich lekcji i mogą być przeprowadzone podczas każdej lekcji w danym dniu bez 

zapowiedzi. 

g) uczeń ma prawo zgłosić 1 nieprzygotowanie do lekcji w semestrze w sytuacji, gdy liczba tych 

zajęć edukacyjnych w tygodniu wynosi od 1 do 2, natomiast 2 nieprzygotowania do lekcji w 

sytuacji, gdy liczba zajęć edukacyjnych w tygodniu wynosi 3 lub więcej. 

h) zgłoszenie nieprzygotowania przez ucznia dopiero po wywołaniu go do odpowiedzi skutkuje 

oceną niedostateczną. 

i) w dzienniku lekcyjnym stosuje się wpisy: „np” - nieprzygotowany, „bz” - brak zadania. 

2. Poprawione prace pisemne nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany oddać w ciągu dwóch 

tygodni od dnia ich przeprowadzenia. 

2.1. Prace uczniów na życzenie rodziców / prawnych opiekunów są udostępnione do wglądu u 

nauczyciela przedmiotu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu do dnia 31 sierpnia, a potem 

ulegają zniszczeniu. Dokumentacja dotycząca egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz 

dotycząca zastrzeżeń co do trybu wystawienia oceny jest udostępniona do wglądu w obecności 

dyrektora szkoły lub jego zastępcy w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły. Żadnej 

z tych dokumentacji nie można kserować, fotografować i wynosić poza obręb szkoły. 

2.2. Posiadanie przez ucznia „szczęśliwego numerka” nie zwalnia go z obowiązku pisania 

sprawdzianu, pracy klasowej lub zapowiedzianej kartkówki, natomiast daje mu możliwość 

zwolnienia z pisemnego bądź ustnego sprawdzenia bieżących wiadomości i braku zadania 

domowego w tym dniu. 

2.3. Częstotliwość sprawdzania i oceniania w formach uwzględniających specyfikę poszczególnych 

przedmiotów nauczania określają wymagania edukacyjne nauczycieli. 

3. Na ocenę roczną wpływ mają następujące formy aktywności z przypisanymi im wagami: 

 

Formy aktywności Waga 

Praca klasowa 5 

Sprawdzian 4 

Kartkówka 3 

Odpowiedź ustna 3 

Aktywność przedmiotowa 4 

Aktywność na lekcji 2 

Zadanie domowe 2 

Osiągnięcia w konkursach 5 



Inne 1 

 

3.1. Możliwe jest stosowanie innych form aktywności związanych ze specyfiką przedmiotu pod 

warunkiem ich ujednolicenia w zespołach przedmiotowych. 

3.2. Powyższy zapis nie dotyczy zajęć wychowania fizycznego, dla których zespół przedmiotowy 

opracował odrębne zasady oceniania z uwzględnieniem średniej ważonej. 

3.3. Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie 

opinii lekarza wskazującej, z jakich ćwiczeń uczeń jest zwolniony. Nauczyciel dostosowuje 

wymagania niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej. W przypadku, gdy uczeń 

jest zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza, musi on mimo 

wszystko być obecny na tych zajęciach. 

3.4. Ustalając ocenę z wychowania fizycznego nauczyciele oprócz wysiłku wkładanego przez 

ucznia muszą wziąć pod uwagę także wywiązywanie się z obowiązków, w tym systematyczność 

udziału w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

3.5. Przy ustalaniu oceny z muzyki, plastyki, techniki, zajęć artystycznych oraz wychowania 

fizycznego, decydujące znaczenie ma wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu. 

3.6. Przedmiotem oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych w pkt. 3.5. jest wysiłek ucznia 

wkładany w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem: 

- przygotowania się do lekcji, 

- przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez nauczyciela, 

- aktywnego udziału w lekcji. 

4. Oceny śródroczne i roczne ustala się wg wzoru: 

Ocena = ocena x waga + ocena x waga + … suma wag 
5. Warunkiem otrzymania semestralnej lub rocznej oceny dopuszczającej jest uzyskanie 

średniej ważonej co najmniej 1,60. 

 

 

Nazwa oceny Ocena Średnia ważona 

celujący 6 5,6 do 6 

bardzo dobry 5 4,6 do 5,59 

dobry 4 3,6 do 4,59 

dostateczny 3 2,6 do 3,59 

dopuszczający 2 1,6 do 2,59 

niedostateczny 1 1 do 1,59 

 

5.1. Średnią ważoną oblicza się do dwóch miejsc po przecinku. 

5.2. Ocena semestralna lub roczna może zostać podwyższona przez nauczyciela, o ile uczeń czyni 

postępy w nauce, przejawia aktywność i systematyczność. 

5.3. Ocena semestralna lub roczna może ulec obniżeniu, jeżeli uczeń nie pracuje na miarę swoich 

możliwości intelektualnych w zakresie przedmiotu. 

6. Jeśli uczeń uczęszczał na zajęcia z religii i etyki do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną 

jako średnia z dwóch rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć, a jeżeli ustalona w 

ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

Na świadectwie szkolnym umieszczane są w takim wypadku obie oceny. 

7. Ocena z religii / etyki nie wpływa na promocję do następnej klasy. 

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 



zajęć edukacyjnych. 

 

C. Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach oraz ustalenia 

dotyczące trybu odwoławczego. 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Klasyfikowanie śródroczne następuje po pierwszym 

semestrze. Ocena za drugi semestr jest jednocześnie oceną roczną, uwzględniającą osiągnięcia 

ucznia w całym roku szkolnym. 

1.1. O ocenach przewidywanych na koniec semestru (roku szkolnego) rodzic musi otrzymać 

informację od wychowawcy klasy na zebraniu organizowanym w terminie od 2 - 4 tygodni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

1.2. Propozycje ocen na koniec semestru (roku szkolnego) nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów umieszczają w dzienniku lekcyjnym na 3 dni przed terminem w/w zebrania. 

1.3. O przewidywanej ocenie niedostatecznej z danego przedmiotu wychowawca jest zobowiązany 

powiadomić rodzica (prawnego opiekuna) i uzyskać potwierdzenie na piśmie, przy współpracy z 

pedagogiem szkolnym. 

2. W edukacji wczesnoszkolnej rodzice otrzymują opisową ocenę semestralną lub końcową 

ustaloną na podstawie bieżących ocen cząstkowych. 

2.1. W klasach I - III wychowawca klasy podczas pierwszego w roku zebrania klasowego 

(wywiadówki) zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia o wymaganiach oraz zapoznać z 

formą oceny opisowej w taki sposób, aby rodzice poznali jej znaczenie treściowe i odniesienie do 

wymagań edukacyjnych. 

3. Ocena semestralna lub roczna, ustalona przez nauczyciela, może zostać zakwestionowana 

przez ucznia bądź jego rodziców w drodze odwołania w terminie 2 dni roboczych od zakończenia 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

3.1. Dla ważności odwołania niezbędne jest zgłoszenie zastrzeżeń do obiektywizmu oceny 

nauczyciela. 

3.2. Odwołanie składa się na ręce dyrektora szkoły, który decyduje o uznaniu jego zasadności. 

3.3. W przypadku uznania zasadności odwołania dyrektor wyznacza termin egzaminu 

sprawdzającego oraz skład komisji egzaminacyjnej zgodnie z rozporządzeniem. 

3.4. Wynik egzaminu wraz z protokołem jego przebiegu, może stanowić podstawę do zobowiązania 

nauczyciela przez dyrektora do zmiany danej oceny. 

3.5. Zasady powoływania składu komisji oraz ustalania formy egzaminów sprawdzającego i 

klasyfikacyjnego określa rozporządzenie. 

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z 

jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć. 

4.1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

4.2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

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

dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

4.3. Uczeń, który nie zgadza się z oceną z egzaminu poprawkowego może zgłosić zastrzeżenie w 

terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

5. Uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu usprawiedliwionej nieobecności przysługuje 

prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego. Natomiast uczeń nieklasyfikowany z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności może przystąpić do egzaminu za zgodą rady pedagogicznej. 

5.1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z rodzicami, nie 

później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. 

5.2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 



6. Egzaminy: sprawdzający, poprawkowy i klasyfikacyjny przeprowadza się na podstawie 

zarządzenia dyrektora szkoły, zgodnie z procedurami zawartymi w rozporządzeniu. 

 

D. Zasady promowania uczniów. 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych przewidzianych w planie nauczania uzyskał w danym roku szkolnym 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

przewidzianych w planie nauczania uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej , przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu 

gimnazjalnego oraz brał udział w realizacji projektu gimnazjalnego. 

3. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji 

średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo 

dobrą ocenę z zachowania. 

4. Uczeń kończący gimnazjum, który posiada średnią ocen 5,0 i powyżej oraz bardzo dobre lub 

wzorowe zachowanie, zostaje wyróżniony wpisem na „Złotej Stronie Absolwentów”. 

5. Uczeń, który nie spełnił warunków promowania do klasy programowo wyższej lub 

warunków ukończenia szkoły, powtarza klasę. 

6. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie  

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych 

najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 44zb. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

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

edukacyjnych, ani promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

Cz. II. Ocenianie zachowania uczniów 
 

A. Cel i strategia 

Specyficznym i głównym w Zespole Szkół w Otyniu celem oceniania zachowania uczniów jest 

wspieranie rozwoju osobowościowego ucznia poprzez: 

– uczynienie z oceny zachowania akceptowanego przez ucznia i traktowanego poważnie 

narzędzia kierowania jego rozwojem osobowościowym i motywowania do doskonalenia 

moralnego, 

– jasne i zrozumiałe dla ucznia sformułowanie wymagań, 

– promowanie życiowego aktywizmu poprzez większe nagradzanie sukcesów niż karanie 

porażek. 

 

Zasady komentowania postaw. 

 

1. Nauczyciel ustala stopień z zachowania, starając się, aby zawierał on jak najbardziej rzetelną 

informację o rzeczywistym funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowaniu 

przez niego zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

1.1. Rzeczą nie mniej ważną jak wysokość stopnia, jest komentarz, którym każdorazowo nauczyciel 

opatruje ocenę. 

1.2. Zawartością komentarza są wskazówki dla ucznia, w jaki sposób może on podnieść ocenę 

swojego zachowania. 

1.3. Komentarz musi być sformułowany w sposób życzliwy dla ucznia, nieuchybiający jego 



godności i w sposób pozytywny uwzględniający jego pracę nad sobą. 

1.4. Nauczyciel ma obowiązek stosować w komentarzu zasadę pierwszeństwa zalet. 

1.5. Nauczyciel powinien założyć, że każdy uczeń, na miarę swoich możliwości 

charakterologicznych, robi wszystko, aby być ocenianym pozytywnie. 

1.6. Komentarz do oceny semestralnej lub rocznej udzielany jest na piśmie na życzenie rodziców 

ucznia. 

2. Wymagania dotyczące oceny zachowania formułowane są w dwóch dziedzinach: 

- wywiązywania się z obowiązków szkolnych oraz podejmowania działań na rzecz własnego 

rozwoju intelektualnego, zdrowotnego i moralnego, 

- respektowania ogólnie przyjętych norm etycznych oraz zasad współżycia społecznego. 

3. Wychowawca jest zobowiązany do systematycznego omawiania z uczniami ich 

funkcjonowania z uwzględnieniem powyższych norm, wspólnej analizy, samooceny oraz 

planowania rozwoju. 

4. Podczas ustalania oceny zachowania bierze się pod uwagę opinie i wyjaśnienia ucznia oraz 

jego kolegów i stosuje we wszystkich możliwych przypadkach zasadę uzgadniania. 

 

Procedury związane z ocenianiem zachowania uczniów. 

 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się według następującej skali: - wzorowe; - bardzo dobre; - dobre;  - poprawne; 

- nieodpowiednie; - naganne. 

2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania 

są ocenami opisowymi. 

3. Wywiązywanie się przez ucznia z obowiązków szkolnych oraz działanie na rzecz własnego 

rozwoju intelektualnego, zdrowotnego i moralnego jest odnoszone do wieku ucznia, dlatego 

szczegółowy wykaz tych obowiązków i działań jest ustalany i podawany uczniom przez 

wychowawcę. 

4. Ocenianie respektowania ogólnie przyjętych norm etycznych oraz zasad współżycia 

społecznego musi być spójne z przyjętym przez szkołę programem wychowawczym i dostosowane 

do możliwości wiekowych (rozwojowych) uczniów. 

5. Materiałem do oceny zachowania są zapisy gromadzone w ciągu semestru przez 

wychowawcę klasy i innych nauczycieli w dzienniku elektronicznym. 

6. Spostrzeżenia, które nie zostały zgłoszone wychowawcy przynajmniej na tydzień przez 

posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, a dotyczą spraw sprzed tego terminu, nie mogą 

być brane pod uwagę przy ocenie zachowania ucznia. 

7. Ostateczna semestralna lub roczna ocena zachowania ucznia powinna być konsultowana z 

nauczycielami uczącymi w danej klasie. 

8. W kwestiach spornych wychowawca zasięga opinii rady pedagogicznej, opiekuna 

samorządu uczniowskiego, szkolnego rzecznika praw ucznia. 

9. Poszczególnym ocenom przypisana jest skala punktów przyznawanych za określone 

zachowania i postawę ucznia, które są szczegółowo opisane w „Karcie oceny śródrocznej/rocznej 

zachowania ucznia”: 

- wzorowe – powyżej 160 punktów, 

- bardzo dobre – 140 – 160 punktów, 

- dobre – 120 – 139 punktów. 

- poprawne – 80 – 119 punktów, 

- nieodpowiednie – 30 – 79 punktów, 

- naganne – poniżej 30 punktów. 

10. Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana ocena klasyfikacyjna 

zachowania, jeżeli w odpowiednim czasie dołoży starań, by uzyskać większą liczbę punktów. 

 

Cz. III. Przepisy końcowe 



 
1. Wewnątrzszkolny system oceniania zostaje poddany analizie i ewaluacji najpóźniej w 

połowie trzeciego roku jego obowiązywania. 

1.1. Analizę i ewaluację WSO przeprowadza zespół wyłoniony przez radę pedagogiczną. 1.2. 

Raport przedstawiony przez zespół określony w pkt. 1.1 jest podstawą do decyzji podejmowanej 

przez radę pedagogiczną, a dotyczącej modyfikacji WZO lub przedłużenia czasu jego 

obowiązywania. 

2. Powyższy dokument wchodzi w życie po konsultacjach z członkami SU i rodzicami oraz po 

zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną. 

2.1. Wychowawcy są zobowiązani do jego przedstawienia uczniom i rodzicom. 


