Wewnątrzszkolny System Oceniania
w Szkole Podstawowej „Edukacja” we Wrocławiu

Załącznik do Statutu
Szkoły Podstawowej „Edukacja” we Wrocławiu

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz.U.2017 poz. 1534). Na podstawie art. 44 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1943,ze zm.). Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Wewnątrzszkolny System Oceniania
w Szkole Podstawowej „Edukacja” we Wrocławiu
§1
Przedmiot oceniania
1. Ocenianiu podlegają :
1)

osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)

zachowanie ucznia;

2.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i
realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu
oceny.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm
etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)

poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
postępach w tym zakresie;

2)

udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)

motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)

dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i
specjalnych uzdolnieniach ucznia;
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5)

umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno –
wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i

dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec
uczniów;
2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według
skali i w formach przyjętych w Szkole;
3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania;
6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach
ucznia w nauce.
7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez
nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
§ 2.
W ocenianiu obowiązują zasady:
1) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa
nie jest średnią ocen cząstkowych;
2) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z
każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
3) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
4) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom
trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
5) Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o
okresową ewaluację;
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§ 3.
Jawność oceny.
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie
(wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.
2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o:
1)

wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych

ocen

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z

realizowanego programu nauczania;
2)

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4)

skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego

rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są
udostępniane uczniom na zajęciach dydaktycznych, a ich rodzicom (prawnym opiekunom) na
zebraniach ogólnych i konsultacjach indywidualnych w postaci komentarza ustnego lub pisemnego.
4. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez
dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, nauczyciel bierze
pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.
6. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki na

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych

zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.6 uniemożliwia ustalenie oceny
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych
zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „ zwolniona”.
8.

Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 6 jest obowiązany być obecny na lekcji,

jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub
pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności na tych lekcjach po przedstawieniu
pisemnej prośby rodziców.
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9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie

indywidualnego nauczania

dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
zwolnienie może nastąpić na podstawie tego orzeczenia .
10. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką
dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem

z nauki

drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
11. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.10, posiadającego orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego
orzeczenia.
12. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „ zwolniona”.

§ 4.
Dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia.
1.

Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej,

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 ust. 2 i 3.
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.
3.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 5.
Działania szkoły.
1.Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:
1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień,
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2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary
w siebie,
3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego
uczniów,
4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych,
5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i Szkoły.
2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów
humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:
1)

na lekcji,

2)

poza lekcjami,

3)

poza szkołą,

4)

inne formy (np. obozy naukowe, rajdy edukacyjne i obozy sportowo-wypoczynkowe).

4.

Uczeń zdolny ma możliwość:

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad,
3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych oraz
domowych,
4) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.
5. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

1)

rozpoznaje uzdolnienia uczniów;

2)

umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania

jego samodzielnej pracy;
3)

systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia

w domu;
4)

współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym poradnię psychologiczno-pedagogiczną

w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;
5)

składa wniosek do dyrektora o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok

nauki.
§ 6.
System oceniania na I etapie edukacyjnym
1. W klasach I – III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe z
wyjątkiem religii. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat
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wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu
wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia. Ocenianie ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych
uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej
2. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności
szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco
informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze
zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu
uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania
wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia.
3. Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz
prac ucznia, wypowiedzi. Comiesięczne wpisy do dziennika lekcyjnego zawierają informacje
dotyczące:
1)

rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej i

przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego tempa, techniki i rozumienia, pisania
jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności
matematycznych, znajomości przyrody i opisywania składników przyrody;
2)

społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań wobec

wytworów kultury;
3)

fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, postawa ciała,

sprawność i zdrowie;
4. Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie
opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy tylko
wskazań do dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza
ocen.
5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej w
zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą z zeszytach uczniów oraz na pracach
pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy).
6. Rodzice otrzymują informacje o postępach ucznia poprzez ustne rozmowy z wychowawcą,
uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku comiesięcznych
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konsultacji.
7. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się ocenę
wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII. W ocenie
bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:
1) słowną wyrażoną ustnie;
2) pisemną;
3) wyrażoną symbolem graficznym;
4) stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII.
8. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy
przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca po
zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinię wydanej przez poradnię psychologiczno–
pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.
9.
§ 7.
Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV -VIII
1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w kl. IV –VIII ustala się w
stopniach według skali:
1) stopień celujący – 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1
2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie
klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się
stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. Dopuszcza się wstawianie ( +) i
( -) w ocenianiu bieżącym.
3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
4. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen
sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez zespoły
przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.
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5. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych uczniów.
6. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:
1)

stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania i wymagania
programowe przedmiotu w danej klasie;
b)

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania;

c) uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi
zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe);
d) posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności techniczne
w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w
międzyszkolnych zawodach sportowych;
e)

z przedmiotu plastyka lub muzyka, poza wykraczającymi poza program nauczania
wiadomościami i umiejętnościami uczeń musi wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami
własnej twórczości muzycznej (np. szkoła muzyczna) lub plastycznej (dziecięce i młodzieżowe
konkursy plastyczne);

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie;
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę
do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
c) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w danym
przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku) wypowiedzi
ustnych i pisemnych;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,
ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej
( około 75%),
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje lub wykonuje samodzielnie typowe

zadania

teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej
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dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne
błędy stylistyczne;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych (w zakresie
odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy
treściami,
b) rozwiązuje/wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne

o średnim stopniu

trudności,
c) posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i
klarowność wypowiedzi;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia
wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień,
b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza
mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,
c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności
w formułowaniu myśli,
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki w
wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
b) nie jest w stanie rozwiązać/wykonać zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności,
c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności

7. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu
(lub dużą część działu);
2) testy;
3) kartkówki z trzech ostatnich tematów;
4) prace domowe;
5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;
6) różnego typu sprawdziany pisemne;
7)

wypowiedzi ustne;

8)

praca w zespole;

9)

testy sprawnościowe;
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10) prace plastyczne i techniczne;
11) wiadomości i umiejętności muzyczne

8. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:
1)

praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma

znaczący wpływ na ocenę okresową:

zasady przeprowadzania:
a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, które
są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym,
b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu
tygodnia nie więcej niż trzy;
2)

sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji ;
zasady przeprowadzania:
a) uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 5 dni,
b) w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 2 sprawdziany,
c) nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana praca
klasowa,

3)

kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub pracy
domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich przeprowadzaniu nie
występują ograniczenia wymienione w punkcie 1) i 2).

9. W pracy pisemnej ocenie podlega:
a) zrozumienie tematu,
b) znajomość opisywanych zagadnień,
c) sposób prezentacji,
d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna,
e) język,
f)

estetyka zapisu;

10. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:
a) znajomość zagadnienia,
b) samodzielność wypowiedzi,
c) kultura języka,
d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.
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11. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają
następujące umiejętności:
a) planowanie i organizacja pracy grupowej,
b) efektywne współdziałanie,
c) wywiązywanie się z powierzonych ról,
d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
12. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego.
Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące postępów edukacyjnych
ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako informacja dla rodziców i winne
być podpisane przez rodziców.
13. Pisemne sprawdziany wiadomości i prace klasowe z języka polskiego i matematyki poprawiane
są i zwracane uczniom w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzone prace pisemne z języka polskiego
wszystkie winny być zaopatrzone w recenzje i omówione na lekcji oraz dane uczniom do wglądu.
14. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez
nauczycieli

do końca danego roku szkolnego, a ocenione krótkie sprawdziany do końca

semestru.
15. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący
poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.

§ 8.
Klasyfikacja śródroczna i roczna
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
2. Semestr pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, a semestr drugi trwa
od 1 lutego do zakończenia roku szkolnego.
3. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w WSO.
4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego
semestru.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania
nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
6. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć
edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości

i

umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu.
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7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz
ocenianego ucznia.
8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z
dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na
ukończenie Szkoły.
9. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć
edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być
uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.
10. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela,
ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu.
11. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice są informowani na zebraniach ogólnych i
podczas konsultacji indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej
lub śródrocznej.

§ 9.
Terminy w klasyfikacji
1. Przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani
poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych w terminie:
1) najpóźniej 3 dni wcześniej nauczyciele informują uczniów, a wychowawca rodziców na
spotkaniu z rodzicami o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych lub rocznych
i o klasyfikacyjnej ocenie zachowania,
2) miesiąc wcześniej nauczyciele uczący

informują ucznia i wychowawcę o przewidywanej

klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej, a wychowawca powiadamia
rodziców ucznia na spotkaniu rodzicielskim lub pisemnie wysyłając informację do domu
ucznia.
2. Dokładne terminy z zachowaniem zawartych w pkt. 1 i 2 określa w zarządzeniu dyrektor.
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§ 10.
Pomoc
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo wyższej,
zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań w celu uzupełnienia przez ucznia
braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska i
indywidualna pomoc nauczyciela.

§ 11.
Nieklasyfikowanie ucznia
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym
planie nauczania.

§ 12.
Ocenianie zachowania
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm
etycznych.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)

ustalanie przez radę pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie

bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
2)

ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;
3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu się ucznia.
4. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o
warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
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5. 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

publicznej

poradni

specjalistycznej.
6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się
według następującej skali:
1) wzorowe – wz,
2) bardzo dobre – bdb,
3) dobre – db,
4) poprawne – pop,
5) nieodpowiednie – ndp,
6) naganne – ng
7. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową.
8. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą
opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli uczących w
Szkole oraz pozostałych pracowników Szkoły.
9. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca
zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii
ocenianego ucznia.
10. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
jest ostateczna .
11. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę.
13. 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;
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

14. Strój szkolny i wygląd ucznia
Uczeń ma obowiązek dbać o higienę osobistą, schludny, skromny wygląd, estetyczną fryzurę, czystą
odzież, stosownie do zajęć szkolnych, zgodnie z przyjętymi zasadami:
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1) w szkole obowiązuje zmienne obuwie o jasnej podeszwie spełniające wymogi

bezpieczeństwa i higieny
2) podczas uroczystości szkolnych obowiązuje uczniowski strój galowy (patrz Statut Szkoły)
W szkole niedozwolone jest:
1) noszenie ubrań z głębokim dekoltem, odkrywających brzuch, ramiona i bluzek na cienkich
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ramiączkach
noszenie spódnic i spodni krótszych niż do połowy uda.
noszenie w pomieszczeniach szkoły nakryć głowy (czapka, kaptur,)
noszenie butów na wysokim obcasie
malowanie na kolorowo paznokci z krzykliwymi zdobieniami, farbowanie włosów, mocny
makijaż, tatuaże;
noszenie biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu: długich kolczyków, bransolet, korali,
łańcuchów itp.
noszenie bluz, koszulek i innych elementów garderoby zawierających wulgarne lub obraźliwe
emblematy czy hasła.

W doborze ubioru, fryzury i biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że jest to szkoła
podstawowa i jest miejscem nauki i pracy.
Obowiązek wywiązywania się uczniów z noszenia odpowiedniego stroju będzie miał wpływ na ocenę
z zachowania.
W razie wątpliwości, czy strój lub wygląd ucznia są odpowiednie, decyzję o tym podejmuje
wychowawca klasy w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
15. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca
jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania.
16. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 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. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze
głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor – lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca;
3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego
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17. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może
być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.
18. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) imię i nazwisko ucznia;
3) termin posiedzenia komisji;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

19. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
20. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1)

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

§ 13.
Kryteria ocen zachowania
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1)

systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne oceny do

swoich możliwości i zdolności;
2)

aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem;

3)

rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach

zainteresowań;
4)

reprezentuje godnie szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych;

5)

wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez Szkołę, wychowawcę, samorząd;

6)

nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje;

7)

zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów;

8)

przejawia troskę o mienie Szkoły,

9)

zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu;

10) reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym;
11) wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, zwraca
się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe;
12) zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;
13) w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych;
14) zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym;
15) przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym;
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16) jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje);
17) zawsze okazuje szacunek nauczycielom i pozostałym pracownikom Szkoły, znajomym, członkom
rodziny, kolegom i ich rodzicom.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1)

używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów,

znajomych;
2)

przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych;

3)

przejawia troskę o mienie Szkoły;

4)

pomaga słabszym i młodszym kolegom;

5)

nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych;

6)

kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych;

7)

bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;

8)

przestrzega zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza Szkołą,

9)

przestrzega zasad higieny osobistej;

10) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
11) nie spóźnia się na zajęcia szkolne;
12) chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i Szkoły.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1)

spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej;

2)

punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia;

3)

przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami;

4)

inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy i Szkoły;

5)

prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów;

6)

nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą;

7)

przestrzega przepisów bezpieczeństwa w Szkole, w drodze do i ze Szkoły, na wycieczkach i

imprezach szkolnych;
8)

dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu;

9)

prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych;

10) rozumie i stosuje normy społeczne;
11) szanuje mienie społeczne;
12) przestrzega wymagań regulaminu szkolnego;
13) pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły;

Strona 17 z 26

Wewnątrzszkolny System Oceniania
w Szkole Podstawowej „Edukacja” we Wrocławiu
14) nie odmawia udziału w pracach na rzecz Szkoły i klasy;
15) wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, kolegów i
pracowników Szkoły,
16) nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1)

sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkolne;

2)

ma nieusprawiedliwione maksymalnie 7 godzin lekcyjnych;

3)

sporadycznie spóźnia się na lekcje;

4)

nie angażuje się w pracę na rzecz Szkoły, klasy;

5)

zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu;

6)

zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego;

7)

sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych;

8)

czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci naprawienia

swojego błędu;
9)

zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w Szkole i poza nią;

10) zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą;
11) czasami zapomina obuwia zmiennego;
12) na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie;
13) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich;
14) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć;
15) poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników Szkoły;
16) używa zwrotów grzecznościowych;
17) czasem pomaga koleżankom i kolegom.

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1)

jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

2)

wielokrotnie spóźnia się na lekcje;

3)

opuścił więcej niż 7 godzin bez usprawiedliwienia;

4)

często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji;

5)

nie obuwia zamiennego, jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia;

6)

niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne;

7)

w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników Szkoły, rodziców, osób
starszych;
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jest agresywny w stosunku do rówieśników;

8)
9)

lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę, zespół klasowy;

10)

w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa;

11) używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią;

nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy, zajęcia

12)

na basenie);
13)

często zaniedbuje higienę osobistą;

14)

ma negatywny wpływ na swoich kolegów;

15)

lekceważy ustalone normy społeczne;

16)

nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania.

6.

1)

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia

zajęć domowych, wagaruje);
2)

nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli;

3)

nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora i ustaleń samorządu uczniowskiego;

4)

jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników Szkoły;

5)

poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią, naraża zdrowie własne

i innych;
6)

bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia;

7)

nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy swojego

błędu;
8)

celowo niszczy mienie Szkoły;

9)

wchodzi w konflikt z prawem;

10) swoim zachowaniem w Szkole i poza nią obraża honor Szkoły i Ojczyzny.

§ 14
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
z zajęć edukacyjnych
1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z
terminem ustalonym w statucie.
2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko
w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa
ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
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3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.
4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej
choroby);
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac
pisemnych;
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena
niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form

poprawy, w tym konsultacji

indywidualnych.
5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do
wychowawcy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych
ocenach rocznych.
6. Wychowawca sprawdza spełnienie wymogu.
7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków, nauczyciel przedmiotu wyrażają zgodę
na przystąpienie do poprawy oceny.
8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymienionych warunków; prośba ucznia zostaje
odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego
sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do
dokumentacji wychowawcy.
11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na
ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników
sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

§ 15.
Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak
jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności
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ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w
szkolnym planie nauczania.
2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu
określonej w ust. 1 absencji.
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na
prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie
zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny
nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W
przypadku braku zgody rady pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej
lub nie kończy Szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów
indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza
Szkołą.
6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą nie przystępuje do
egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, oraz dodatkowych
zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w skład której wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny
poza Szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora , który zezwolił na spełnianie przez
ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza Szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.

Strona 21 z 26

Wewnątrzszkolny System Oceniania
w Szkole Podstawowej „Edukacja” we Wrocławiu
12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę
zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów rodzice
ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3)

termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;
5)

zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;
7) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektora.
16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
17. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono dwie oceny
niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

§ 16.
Egzamin poprawkowy
1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin
powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
4. Dyrektor wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

Strona 22 z 26

Wewnątrzszkolny System Oceniania
w Szkole Podstawowej „Edukacja” we Wrocławiu
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor najpóźniej na dzień przed
egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom
edukacyjnym, według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi
trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne
ucznia.
8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor
powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym
że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej
szkoły.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.
12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora, nie później
jednak niż do końca września.
13. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

§ 17.
Sprawdzian wiadomości i umiejętności
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia, zgłasza się od dnia ustalenia
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie
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później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
2. Dyrektor w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje
komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i
ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian wiadomości
i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
3. W skład komisji, wchodzą:
1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
4. Nauczyciel, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych,
szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako egzaminatora
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny.
5. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
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.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 6 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa
w pkt. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora.
9. Przepisy pkt. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.
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§ 18.
Promowanie i ukończenie Szkoły
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny
wyższe od stopnia niedostatecznego.
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
3. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego
etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe
zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo
wyższej.
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i
finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę
klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny
klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.
5. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą nie jest klasyfikowany z
wychowania fizycznego, muzyki, plastyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie
wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i
zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia Szkoły.
6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej z wyróżnieniem.
7. Uczeń kończy Szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach
programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

19.
Świadectwa szkolne i inne druki szkolne
1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od
wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie
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lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne
przepisy.
2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje
świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.
3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia
określone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły.
5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i
ponadwojewódzkim albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na
świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na
poziomie niższej oceny.
6. Świadectwa, arkusze ocen, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.
7. Szkoła prowadzi ewidencję wydanych świadectw ukończenia Szkoły.
8. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące
przebiegu nauczania Szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej
przez Szkołę.
9. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem
czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi
wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano
sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć
urzędową.
10. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia Szkoły i zaświadczeniach. Dokumenty,
o których mowa podlegają wymianie.
§ 20
Wewnątrzszkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez radę
pedagogiczną.
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