
 

Rozdział 9 
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

         § 39  

1.  W Szkole obowiązują zasady oceniania wewnątrzszkolnego, które  określają sposób powiadamiania 

uczniów o wymaganiach edukacyjnych, warunkach i trybie zdawania egzaminów klasyfikacyjnych i 

poprawkowych, o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania i 

z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych oraz o konsekwencjach.  

2. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku wymagań 

określonych w podstawie programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w 

szkole programów nauczania.  

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

uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

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

wewnątrzszkolnego. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym 

zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i 

jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczenie rodzicom oraz nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu 

oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

7) dostarczenie nauczycielowi możliwie dokładnej informacji o poziomie osiągania założonych celów 

kształcenia, szczególnie w zakresie umiejętności; 

8) zwiększenie rangi oceny stopnia opanowania umiejętności kluczowych w ramach oceny końcowej; 

9) rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za własny rozwój i postępy w nauce; 

10) wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, promowanie uczniów zdolnych i rozwijanie u każdego 

ucznia samodzielności, poczucia indywidualności, kreatywności i odpowiedzialności; 

11) wdrażanie uczniów do efektywnej samooceny; 

12) kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnych 

działaniach; 

13) nabywanie przez uczniów umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych i negatywnych; 

14) budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań adekwatnych do 

rozpoznanych potrzeb. 

§ 40  

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia dotyczy wiadomości i umiejętności 

wynikających z programów nauczania opartych na podstawie programowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności ustalonych jako priorytetowe w danym roku nauki. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych a także śródrocznej oceny zachowania; 



 

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

6) ustalanie warunków oraz trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
 
 

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie ustalenia wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 

4. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie ustalenia wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

          § 41 

 

1. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/ prawnych opiekunów. 

2. Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w bezpośredniej rozmowie z uczniem. Uzasadniając ocenę 

nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku oceny zachowania – do kryteriów oceny 

zachowania; 

2) przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy 

ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi, jak powinien się dalej uczyć. 

3. Nauczyciel uzasadnia ustalone oceny ucznia również w rozmowie bezpośredniej z jego rodzicami w trakcie 

konsultacji, które odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem lub w trakcie umówionych wcześniej 

indywidualnych spotkań.  

4. Rodzic jest zobowiązany do systematycznego (codziennego) śledzenia wyników nauczania i frekwencji 

swojego dziecka w dzienniku elektronicznym. 

  

§ 42  

1. Bieżącej oceny postępów edukacyjnych ucznia nauczyciel dokonuje w zakresie edukacji społecznej i 

etyki, polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej, plastycznej, muzycznej, zajęć komputerowych, 

języka obcego nowożytnego, zajęć technicznych, wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej , 

religii i etyki. 

2. Przy ocenie postępów stosuje się następujące znaki:  

1) w dzienniku lekcyjnym: 

A  - uczeń potrafi (opanował umiejętność)   

B  - uczeń ma niewielkie trudności 

C  - uczeń ma znaczne trudności  

D  – uczeń nie potrafi (nie opanował umiejętności)  

2) pod pracami ucznia: 

-  Już to potrafię!  (A)  

-  Mogę zrobić to jeszcze lepiej (B)  

-  Mogę to zrobić znacznie lepiej (C)  

- Muszę nad tym jeszcze popracować ( D)  

3)  w drugim okresie klasy III nauczyciel w celu złagodzenia przejścia pomiędzy etapami edukacyjnymi 

może w ocenianiu bieżącym stosować skalę ocen przyjętą w klasach IV-VIII.  



 

3.   Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych  ma na celu monitorowanie pracy ucznia,   przekazywanie 

uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego  efektów oraz wskazywanie 

kierunku dalszej pracy.  

 

§ 43  

 

1. Nauczyciel może wyróżnić dyplomem najlepszych uczniów w następujących dziedzinach: 

1)  czytanie;  

2)  pisanie; 

   3)   ortografia; 

4)  opowiadanie;   

5)  rachunek pamięciowy;   

6)  umiejętności artystyczne; 

7)  umiejętności komputerowe;   

8)  osiągnięcia sportowe;  

9)  aktywność społeczna;   

10)  najlepsza frekwencja;   

11)  wzorowa postawa uczniowska;   

12)  i inne.  

2.    Tryb i zasady przyznawania dyplomów ustala wychowawca w danej klasie. 

  

  

 § 44 

  
1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania po I semestrze i na koniec roku szkolnego i ustaleniu jednej klasyfikacyjnej oceny 

opisowej.   

2. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w 

klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej opisowej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w punktach 1 i 2, uwzględnia 

poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

4. Nauczyciel dokonuje oceny na podstawie bieżących ocen osiągnięć ucznia zamieszczonych w dzienniku 

lekcyjnym oraz prowadzonych obserwacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia. 

5. Nauczyciel zapoznaje rodziców z bieżącą oceną ucznia na zebraniach, konsultacjach z rodzicami zgodnie 

z harmonogramem w danym roku szkolnym. 

6. Nauczyciel z opisową oceną śródroczną i roczną zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) na 

zebraniach podsumowujących I okres, rok szkolny. 

7. Rodzic (prawny opiekun), który nie mógł uczestniczyć w zebraniu może zapoznać się z ocenami 

klasyfikacyjnymi w innym terminie. 

 

            § 45 

 

1. Przyjęte formy oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1) oceny bieżące mogą mieć następującą formę: 

a) ocena punktowa z następującymi progami procentowymi: 

 



 

100% - 96% = celujący (cel.) 

95% - 90% = bardzo dobry (bdb.) 

89% - 75% = dobry (db.) 

74% - 51%  = dostateczny (dost.) 

50% - 35%  = dopuszczający (dop.) 

34% - 0   = niedostateczny (ndst.) 

 

Powyższe progi procentowe dotyczą oceny sprawdzianów, inne formy sprawdzania wiedzy ucznia – decyzja 

nauczyciela.  

2) oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne mają formę stopni szkolnych: 

a) stopień celujący (6) – cel. 

b) stopień bardzo dobry (5) – bdb. 

c) stopień dobry (4) – db. 

d) stopień dostateczny (3) – dst. 

e) stopień dopuszczający (2) – dop. 

f) stopień niedostateczny (1) – ndst. 

2. Dopuszcza się przy ocenach bieżących i  ocenach śródrocznych stawianie plusów i minusów. 

3. Metody kontroli osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1) wypowiedzi ustne, 

2) prace pisemne, 

3) prace średnio i długoterminowe, 

4) diagnozy i egzaminy. 

4. Narzędzia kontroli: 

1) sprawdziany, 

2) standaryzowane testy osiągnięć szkolnych, 

3) kartkówki, 

4) karty pracy, 

5) inne wynikające ze specyfiki przedmiotu. 

5. Nauczyciel dokonuje systematycznej oceny postępów pracy ucznia. Minimalna liczba ocen z wiedzy w 

semestrze odpowiada tygodniowej liczbie godzin danego przedmiotu, ale nie mniej niż 3. W przypadku 

przedmiotów realizowanych w grupach mniejszych niż oddział minimalna liczba ocen z wiedzy powinna 

wynosić 5.  

6. Uczeń uzyskuje oceny za wiedzę (wiadomości i umiejętności) oraz za starania. 

1)Ocenę z wiedzy stanowią stopnie z: 

- sprawdzianów i prac klasowych – waga 10; 

- kartkówek i odpowiedzi – waga 7; 

- inne oceny właściwe dla danego przedmiotu i specyfiki pracy – waga zgodnie z PSO. 

2)Ocenę w kategorii starania uzyskuje za: 

- przygotowanie do lekcji – waga 1; 

- odrabianie zadań domowych – waga 4 ; 

- wykonywanie zadań dodatkowych – waga 3; 

- inne oceny właściwe dla danego przedmiotu i specyfiki pracy - waga zgodnie z PSO. 

7. Z przedmiotów artystycznych, techniki, informatyki oraz zajęć sportowych przyjmuje się nie mniej 

niż 5 ocen w semestrze; 

8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

             § 46 

1.Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi 

informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów oraz wskazywanie kierunków dalszej pracy. 

             § 47 



 

1. W każdym półroczu w ramach poszczególnych przedmiotów przeprowadza się sprawdziany przedmiotowe.  

2. Na koniec półrocza nie przewiduje się sprawdzianu okresowego. 

3. Sprawdzian jest zapowiedziany oraz wpisany do dziennika elektronicznego w module Terminarz z 

tygodniowym wyprzedzeniem.  

4. Uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian w ciągu dnia, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. 

5.  Kartkówki są formą niezapowiedzianą i obejmują wiadomości z trzech ostatnich tematów. 

6. Wyniki sprawdzianu nauczyciele przedstawiają w terminie do 14 dni roboczych.  

7. Ocena ze sprawdzianu powinna być podana uczniom najpóźniej 2 tygodnie przed terminem wystawienia 

oceny śródrocznej lub rocznej. 

8. W przypadku nieuczestniczenia w obowiązkowej procedurze oceniania, bez względu na przyczyny, 

nauczyciel zaznacza w dzienniku elektronicznym ten fakt wpisem „0”. Uczeń ma obowiązek poddania się tej 

formie sprawdzania jego osiągnięć, poza zajęciami wynikającymi z planu, w terminie ustalonym przez 

nauczyciela przedmiotu, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni po powrocie do szkoły po nieobecności. 

9. Po uzupełnieniu zaległości wpis „0” należy zmienić na ocenę ustaloną przez nauczyciela. 

10. Jeżeli uczeń w wyznaczonym terminie nie dokona zaliczenia sprawdzianu, nauczyciel pozostawia wpis „0”, 

który jest uwzględniany w ustalaniu oceny śródrocznej lub rocznej. 

11. W sytuacji nieprzystąpienia przez ucznia do ustalonej procedury oceniania nauczyciel ma prawo sprawdzić, 

czy uczeń opanował dane umiejętności i treści nauczania w trybie dowolnym. 

12. Poprawa oceny niedostatecznej ze sprawdzianu jest obowiązkowa i musi odbyć się w terminie dwóch tygodni 

od podania wyników sprawdzianu. Poprawiona ocena odnotowywana jest w dzienniku obok poprawianej.  

13. Poprawiać można  tylko oceny niedostateczne i dopuszczające i tylko ze sprawdzianów i kartkówek. 

14. Poprawa wskazana w pkt.13 może odbyć się tylko raz.  

15. W przypadku losowym lub długotrwałej choroby uczeń ustala termin pisania sprawdzianu lub poprawy z 

nauczycielem uczącym. 

             § 48 

1. Sprawdzone i ocenione prace pisemne udostępnia się uczniowi do wglądu w czasie zajęć edukacyjnych, które 

mają na celu ich omówienie. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca. 

2. Uczniowi nieobecnemu na zajęciach edukacyjnych poświęconych omówieniu prac pisemnych nauczyciel 

udostępnia na prośbę ucznia jego pracę pisemną podczas indywidualnego spotkania z nauczycielem. 

3. Po zapoznaniu się ze sprawdzonym i ocenionym sprawdzianem oraz po jego omówieniu z nauczycielem 

uczeń zwraca sprawdzian nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych lub konsultacji. 

4. Sprawdzone i ocenione sprawdziany ucznia są udostępniane rodzicom do wglądu przez nauczyciela danych 

zajęć edukacyjnych na terenie szkoły w czasie konsultacji, które odbywają się zgodnie z ustalonym 

harmonogramem lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem. 

5. Na prośbę rodzica nauczyciel omawia sprawdzoną i ocenioną pracę pisemną ucznia.  

6. Rodzice w obecności nauczyciela, po zapoznaniu się ze sprawdzonym i ocenionym sprawdzianem swojego 

dziecka, zwracają go nauczycielowi. 

              § 49 

 

1. Wymagania edukacyjne są rozumiane jako oczekiwane osiągnięcia uczniów polegające na umiejętności 

działania w określonych sytuacjach. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się w przypadku ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz 

indywidualnych ustaleń; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia; 



 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

lub inną opinię wskazującą na potrzebę dostosowania wymagań edukacyjnych – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego opinii ani orzeczenia a objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na 

podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, należy w szczególności 

brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego, kultury fizycznej i promocji zdrowia  

 

               § 50 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

1) w zakresie wiedzy: 

a) zdobywa wiedzę z różnych źródeł i jest ona owocem jego samodzielnych poszukiwań i przemyśleń, 

b) łączy wiedzę z różnych przedmiotów. 

2) w zakresie umiejętności: 

a) potrafi korzystać ze źródeł informacji i samodzielnie zdobywać wiadomości, 

b) systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji (odpowiednio do 

wieku), 

c) samodzielnie rozwiązuje konkretne problemy zarówno w czasie lekcji jak i w pracy pozalekcyjnej, 

d) bierze aktywny udział w konkursach, w których wymagana jest wiedza przedmiotowa oraz odnosi 

w nich sukcesy, 

e) jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o dużych wartościach poznawczych i 

dydaktycznych, 

f) wyraża samodzielny, krytyczny (stosownie do wieku) stosunek do określonych zagadnień; potrafi 

udowodnić swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej 

samodzielnie wiedzy, 

g) na lekcjach jest bardzo aktywny. 

3) z różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności uzyskał oceny bardzo dobre i celujące. 

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

1) w zakresie wiedzy: 

a) w stopniu wyczerpującym opanował materiał programowy, 

b) wykorzystuje różne źródła wiedzy, 

c) posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystywanie w różnych sytuacjach, 

d) łączy wiedzę z pokrewnych przedmiotów. 

2) w zakresie umiejętności: 

a) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji, 

b) potrafi, korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł wiadomości, 

c) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się 

nabytymi umiejętnościami, 

d) bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności przedmiotowych, 

e) rozwiązuje zadania dodatkowe, 

f) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując wiedzę 

przewidzianą programem nie tylko z jednego przedmiotu, 

g) jest aktywny na lekcjach. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

1) w zakresie wiedzy: 

a) ma niewielkie braki, 

b) zna definicje, fakty i pojęcia, 

c) stosuje język przedmiotu. 

2) w zakresie umiejętności: 

a) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji, 

b) inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu 

trudności, 

c) rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe, 

d) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych, 



 

e) wykazuje się aktywnością na lekcjach. 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

1) w zakresie wiedzy: 

a) wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna, 

b) opanował podstawowe fakty i pojęcia pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień. 

2) w zakresie umiejętności: 

a) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 

b) potrafi samodzielnie wykonywać proste zadania, 

c) wyrywkowo stosuje wiedzę w sytuacjach typowych, 

d) jego aktywność na lekcjach jest sporadyczna. 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

1) w zakresie wiedzy – ma duże braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu. 

2) w zakresie umiejętności – jego postawa na lekcjach jest bierna, ale odpowiednio motywowany jest 

wstanie przy pomocy nauczyciela wykonywać proste zadania wymagające zastosowania podstawowych 

umiejętności, które umożliwiają edukację na następnym etapie. 

 

 

          § 51 

1. Uczeń, który nie spełni wymagań na ocenę dopuszczającą, uzyskuje ocenę niedostateczną. 

2. W procesie oceniania obowiązuje zasada kumulowania wymagań – ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który 

spełnia wymagania przypisywane ocenom niższym. 

           § 52 

 

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

1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

2)   wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu  

z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności; 

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

wyrażenie zgody na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są 

realizowane w klasie programowo wyższej; 

4) przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu. 

2.Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej; 

2) rocznej; 

3) końcowej – przeprowadzanej na zakończenie nauki w szkole. 

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i 

zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie ósmej; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach IV - VII; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej. 

 

 

 



 

        § 53 

1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych bierze się pod uwagę: 

1) ocenę za wiedzę ucznia (wiadomości i umiejętności); 

2) ocenę za starania ucznia. 

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

organizowanego zgodnie z § 122. 

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści 

ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Jeżeli uczeń zdobył wyżej wymieniony tytuł laureata lub finalisty po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

4. 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 odpowiednio w okresie, 

za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

5. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny zgodnie z § 56. 

6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi 

lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza 

uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez konsultacje indywidualne i zespoły wyrównawcze. 

8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz 

z religii lub etyki średnią rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo 

wyższej lub kończy szkołę z wyróżnieniem.  

§ 54 

1.Nauczyciele przekazują informacje o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych: 

 

1) Śródrocznych: 

a) O zagrożeniu stopniem niedostatecznym, brakiem klasyfikacji nauczyciel uczący informuje ucznia i 

rodziców (prawnych opiekunów) nie później niż na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

b) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub semestrze programowo 

wyższym, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

2) Rocznych: 

a) O zagrożeniu stopniem niedostatecznym, brakiem klasyfikacji nauczyciel uczący informuje ucznia i rodziców 

(prawnych opiekunów) nie później niż na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

b) Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz ocenach 

zachowania przekazywana jest najpóźniej na jeden miesiąc przed klasyfikacją: 

 rodzicom: 

 przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych -  poprzez dziennik elektroniczny (wpis oceny z 

przedmiotu);  

 przez wychowawcę – podczas zebrania. Rodzice, podczas zebrania z rodzicami, potwierdzają odbiór 

informacji własnoręcznym podpisem;  

 uczniom  

 przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

c) W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu wychowawca wysyła informację o ocenach klasyfikacyjnych 

i ocenie zachowania przed moduł Wiadomości w dzienniku elektronicznym niezwłocznie po zakończeniu 

zebrania lub informuje go w inny skuteczny sposób. 



 

 

             § 55 

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych składają wniosek o sprawdzian weryfikujący nie później, niż 7 dni przed radą klasyfikacyjną;  

2. Sprawdzian weryfikujący przeprowadza się wg. następujących zasad: 

1) uczeń ma prawo przystąpić do sprawdzianu weryfikującego z każdego przedmiotu; 

2) uczeń ma prawo zdawać sprawdzian weryfikujący na ocenę wyższą co najwyżej o jeden stopień w 

stosunku do oceny proponowanej przez nauczyciela; 

3) warunkiem przyznania prawa do sprawdzianu weryfikującego z danego przedmiotu jest 

uczestniczenie we wszystkich obowiązkowych sprawdzianach; 

4) podstawą do ubiegania się o sprawdzian weryfikujący jest pisemna prośba ucznia lub jego 

rodziców składana nie później niż na 7 dni przed radą klasyfikacyjną; 

6) sprawdzian weryfikujący składa się z części pisemnej i ustnej; 

7) uczeń jest dopuszczony do części ustnej sprawdzianu weryfikującego, jeśli z części pisemnej 

otrzyma co najmniej ocenę, o którą się stara lub ocenę o jeden stopień niższą; 

8) z przeprowadzonego sprawdzianu weryfikującego sporządza się protokół; 

9) sprawdzian weryfikujący przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład 

wchodzą: 

a) w części pisemnej – dwóch nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora szkoły, 

b) w części ustnej – dwóch nauczycieli właściwego zespołu przedmiotowego wyznaczonych przez 

dyrektora szkoły. 

10)  Sprawdzian weryfikujący przeprowadza się najpóźniej do 5 dni przed radą klasyfikacyjną. 

          § 56 

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania 

zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej nie później, niż 7 dni przed radą 

klasyfikacyjną.  

2. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą przeprowadza analizę zasadności przewidywanej przez wychowawcę 

oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację z odwołaniem do 

kryteriów oceny zachowania (§ 78). 

3. Dyrektor szkoły powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodzica o decyzji najpóźniej w dniu 

poprzedzającym radę klasyfikacyjną. 

4. Z przeprowadzonej analizy zasadności sporządza się protokół. 

           § 57 

1. W szczególnych przypadkach ustalona roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może ulec 

weryfikacji w wyniku  egzaminu poprawkowego, egzaminu klasyfikacyjnego lub sprawdzianu wiadomości i 

umiejętności. 

 

 

 

 

 



 

           § 58 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla: 

1) uczniów, o których mowa w § 53 ust. 4;   

2) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą; 

3) ucznia realizującego indywidualny tok nauki; 

4) ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.  

3. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 wchodzą:  

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 

4. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin. 

5. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4 oraz z jego rodzicami liczbę 

zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego 

dnia. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem 

i jego rodzicami. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie 

ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów 

klasyfikacyjnych z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć technicznych  

i wychowania fizycznego; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 57 ust. 1 . 

13. Egzamin klasyfikacyjny, dla uczniów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3-4 nie obejmuje zajęć z wychowania 

fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

14. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 3 i 4; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5)  zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

15. 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.  

 

 

 

 

 

 



 

              § 59 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

3. W skład komisji wchodzą: 

 1) dyrektor, wicedyrektor lub nauczyciel zajmujący kierownicze stanowisko – jako     

przewodniczący;  

 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący; 

 3) nauczyciel prowadzący zajęcia takie same lub pokrewne jako członek komisji. 

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas 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. 

5. 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. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Do części ustnej przystępuje uczeń, 

który z części pisemnej uzyskał minimum 50%.  

7.  Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

10. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 3; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) 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. 

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i 

powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 52 pkt.1ust 3). 

              § 60 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie 

z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

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

edukacyjnych lub 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 z zajęć edukacyjnych lub zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 

która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 



 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

4.Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna 

 z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 59. 

5.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,  

o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły  

w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się w formie 

pisemnej i ustnej. 

7.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z 

uczniem i jego rodzicami. 

9.W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

10.Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, może być zwolniony z udziału  

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przepadkach. 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. 

11.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. 

12.Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

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

13.W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog szkolny; 

5) psycholog; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

14.Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa  

w ust. 1. Ocena jest ustalona w drodze głosowania zwykłą większością głosów.  

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

15.Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13, 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. 



 

16.Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 15, dołącza się do arkusza ocen ucznia. 

 

 

 

§ 61 

 

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy       programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia wdanym roku 

szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia 

klasy I-III na wniosek: 

1) wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami; 

2) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu 

ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego na wniosek: 

1) wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami; 

2) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

§ 62 

 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał  

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił 

do sprawdzianu ośmioklasisty.  

2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę.  

 

§ 63 

 

1.     Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych 

ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,  

do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć. 

3.    Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 

 

 

§ 64 

 

1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,  

do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć. 

 

§ 65 

 

1. Ocenę zachowania śródroczną ustala się jak ocenę roczną. 



 

  2. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej 

lub ukończenie szkoły.  

  3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne 

dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

 

§ 66 

 

1. W klasach I - III ocena zachowania jest oceną opisową. 

  

 

§ 67 

  

1. Bieżącej, śródrocznej i końcoworocznej oceny zachowania dokonuje wychowawca w 

porozumieniu z innymi nauczycielami, zespołem klasowym i ocenianym uczniem. 

  

§ 68 

  

1. Bieżącej oceny zachowania nauczyciel dokonuje na tablicy z nazwiskami uczniów wywieszonej 

w klasie za pomocą następujących kolorów: 

1) zielony - Moje zachowanie jest na medal!;  

2) żółty - Zachowywałam/em się poprawnie; 

3) czerwony - Muszę pracować nad moim zachowaniem.  

  

  

§ 69 

  

1. Wychowawca dokonuje oceny poszczególnych aspektów rozwoju społeczno-emocjonalnego 

stosując następującą skalę: 

1) a – zawsze;  

2) b – zazwyczaj;  

3) c – rzadko;  

4) d – wcale.  

  

  

§ 70 

  

1. Wychowawca dokonuje oceny rozwoju emocjonalno-społecznego w następujących 

aspektach : 

1) nawiązywanie kontaktów w klasie;  

2) umiejętność pracy w zespole;  

3) aktywność podczas zajęć;  

4) obowiązkowość i pracowitość;  

5) przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się;  

6) poszanowanie godności innych osób oraz własności osobistej i społecznej;  

7) rozwiązywanie konfliktów;  

8) radzenie sobie z własnymi emocjami;  

9) korzysta z urządzeń multimedialnych zgodnie z obowiązującymi zasadami; 

10)      nosi strój szkolny odpowiedni do sytuacji;  

11)     systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne.  

  

 

  



 

§ 71 

  

1. Oceny śródrocznej (po I semestrze) i rocznej (po II semestrze) nauczyciel dokonuje na podstawie 

bieżącej oceny zachowania (rozwoju społeczno-emocjonalnego) oraz prowadzonych obserwacji 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 

  

 

§ 72 

 

    1.Ocenianie zachowania ucznia odbywa się zgodnie z obowiązującą skalą ocen: 

 1) wzorowe  (wz.) 

 2) bardzo dobre (bdb.) 

 3) dobre  (db.) 

 4) poprawne (pop.) 

 5) nieodpowiednie (ndp.) 

 6) naganne (ng.) 

 

 

2.Wychowawca dokonuje śródrocznej i rocznej oceny zachowania w porozumieniu z innymi nauczycielami 

na podstawie własnych obserwacji, ocen cząstkowych uczących nauczycieli, oceny zespołu klasowego i 

samooceny ucznia. 

 

  

§ 73 

  

1. Nauczyciel uczący w danej klasie wystawiają oceny cząstkowe na arkuszu zbiorczym 

znajdującym się w dzienniku wychowawcy, w miesiącach: X, XII, III, V, zachowując terminy 

związane z klasyfikacją śródroczną i roczną . 

  

  

§ 74 

  

1. Tryb wystawiania ocen przez zespół klasowy oraz samoocena ucznia ma formę przyjętą w danej 

klasie, natomiast oceny na arkusz zbiorczy nanosi wychowawca. 

  

 

 

§ 75 

   

1. Arkusz zbiorczy znajdujący się w dzienniku wychowawcy zawiera następujące kryteria 

zachowania w zakresie: 

1) kultury osobistej – która wyraża postawę ucznia wobec nauczycieli, pracowników 

szkoły, kolegów i innych osób, dbałość o higienę osobistą, estetykę wokół siebie, uczciwość, 

kulturę słowa i zachowania się w szkole oraz w innych miejscach publicznych;  

2) stosunku do obowiązków szkolnych – rozumianego, jako stopień sumienności i pilności 

w nauce, przygotowanie do lekcji, odrabiania pracy domowej i sumienne  wykonywanie poleceń 

nauczycieli, punktualność w uczęszczaniu na zajęcia, dbałość o podręczniki i zeszyty, 

poszanowanie mienia szkolnego, rozwijanie zainteresowań, aktywność na zajęciach 

pozalekcyjnych; 

3) aktywności społecznej – przejawiającej się, jako stopień zaangażowania w życie szkoły, 

klasy, środowiska, pomoc koleżeńską w szkole i poza nią, umiejętność współżycia i pracy w 

zespole klasowym, inicjowanie różnych pozytywnych poczynań.  

  

 

 



 

§ 76 

  

1. Nauczyciel z oceną śródroczną i roczną zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) na 

zebraniach podsumowujących I semestr, rok szkolny. 

  

§ 77 

  

1. Ocena zachowania ucznia obejmuje zarówno jego postawę w szkole jak i poza nią. 

2. Przy wystawianiu oceny zachowania przyjmuje się, jako wyjściową ocenę poprawne.  

3. Frekwencja jest jednym z elementów oceny, a nie jej głównym kryterium. 

4. O usprawiedliwieniu spóźnienia i każdej godziny opuszczonej decyduje wychowawca, 

uwzględniając przyczynę. 

5. Wobec wszelkich niewłaściwych zachowań należy natychmiast podjąć środki zaradcze. 

6. Przy wystawianiu oceny należy uwzględnić motywy i przyczyny wszelkich zachowań ucznia. 

7. Ocena zachowania powinna wynikać z analizy postępowania ucznia w całym okresie, pojedyncze 

wydarzenia nie powinny decydować o końcowej ocenie. 

8. Wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść ucznia. 

9. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

10. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia  

w szczególności: 

1) nieobecne godziny nieusprawiedliwione; 

2) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

3) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

4) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

5) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

7) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

8) okazywanie szacunku innym osobom. 

12.Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin 

klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

13.O planowanej ocenie wychowawca powiadamia ucznia najpóźniej na miesiąc przed klasyfikacyjnym 

zebraniem rady pedagogicznej. 

14.Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać postawę ucznia w ciągu całego roku 

szkolnego. 

15.Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z 

zastrzeżeniem § 60.  

 

§ 78 

 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na 

ocenę bardzo dobrą. To uczeń, który: 

1) jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności; 

2) rozwija swoje zainteresowania co przejawia się uczestnictwem w olimpiadach przedmiotowych, 

konkursach, zawodach sportowych lub innych formach aktywności na terenie szkoły i poza nią; 

3) stanowi wzór kulturalnego zachowania; 

4) nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się spóźnień wynikających ze 

zdarzeń losowych); 

5) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżnia się samodzielnością, 

inicjatywą i postawą twórczą. Podejmuje aktywne działania zmierzające do pomocy innym; 

6) jest wolontariuszem; 

7) działa w organizacjach młodzieżowych, np. harcerstwie; 

8) rozwija tradycje szkoły. 



 

2. Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę dobrą, może uzyskać 

ocenę bardzo dobrą zachowania. Otrzymuje ją uczeń, który dodatkowo: 

1) przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego; 

2) nieobecności ma usprawiedliwione w terminie; 

3) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 5 godzin lekcyjnych; 

4) nie spóźnia się na zajęcia; 

5) cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i kultura słowa; 

6) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się samodzielnością, 

inicjatywą i postawą twórczą; 

7) godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię; 

8) jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny zaufania, 

szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest 

obojętny na zło; 

9) jego postawa jest godna naśladowania. 

 

       3.   Ocenę dobrą zachowania uzyskuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki na ocenę poprawną, a 

dodatkowo: 

1) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

2) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne; 

3) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10 godzin lekcyjnych; 

4) włącza się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy; 

5) wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek 

i kolegów; 

6) jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów; 

7) nosi stosowny do miejsca strój i jego sposób ubierania nie budzi żadnych zastrzeżeń; 

8) nie ulega nałogom i nie używa środków odurzających. 

 

4. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, jeśli: 

1) ma pozytywny stosunek do nauki; 

2) wypełnia podstawowe obowiązki szkolne; 

3) na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań; 

4) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 20 godzin lekcyjnych; 

5) nie wagaruje, w zasadzie nie ma pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych, zwłaszcza z tych 

samych przedmiotów; 

6) sporadycznie spóźnia się na zajęcia; 

7) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie 

nauczyciela; 

8) nie narusza bezpieczeństwa sieci komputerowych; 

9) poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów; 

10) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody materialne wyrządzone na 

skutek nieprzestrzegania regulaminu ucznia); 

11) nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków społeczności szkolnej, 

jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń; 

12) wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się w jego 

środowisku; 

13) nie popadł w konflikt z prawem; 

14) przestrzega regulaminu: ucznia, biblioteki, szatni i pracowni; 

15) ubiera się w sposób nie budzący zastrzeżeń; 

16) nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papierosów (warunki określone w 

statucie szkoły); 

17) reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy. 



 

 

5. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i 

dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno  

z niżej wymienionych kryteriów: 

1) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 

2) uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminie ucznia, biblioteki, szatni i pracowni, a 

stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów; 

3) liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 20 godzin lekcyjnych (3 dni zajęć szkolnych); 

4) wagaruje; 

5) spóźnia się na zajęcia; 

6) nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań; 

7) dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych; 

8) charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi, niewłaściwie 

zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów; często 

bywa arogancki, agresywny i wulgarny; 

9) wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych; 

10) niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów; 

11) jego strój i wygląd jest niezgodny z obowiązującymi ucznia zasadami; 

12) nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania. 

6. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, 

w szczególności, przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów: 

1) uchybia wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły, biblioteki, szatni  

i pracowni; 

2) ma nieusprawiedliwionych ponad 35 godzin lekcyjnych (tygodniowa liczba godzin lekcyjnych); 

3) swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia; 

4) dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych; 

5) świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów; 

6) naruszył bezpieczeństwo sieci komputerowych; 

7) zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów. 

 

§ 79.  

1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin 

zewnętrzny. 

2. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czterech 

kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. Języka polskiego, 

matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki 

lub historii. 

3. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. 

4. Uczeń może wybrać tylko jeden język, który uczy się w Szkole jako obowiązkowy. 

5. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach. 

6. Jeżeli uczeń uczy się w Szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego 

nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają Dyrektorowi Szkoły, nie później niż do 30 września 

roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin pisemną deklarację wskazującą język obcy 

nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu. 

7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu 

przedmiotowego  o zasięgu   wojewódzkim   lub   ponadwojewódzkim,   organizowanego   z zakresu   jednego 

z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie jest 

równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku. 



 

8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani 

społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach 

dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie 

Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym 

przez Dyrektora komisji okręgowej. 

10. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie 

warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

11. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 

specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

12. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię Dyrektorowi Szkoły, w terminie do dnia  

15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

13. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego 

przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan 

zdrowia. 

14. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

1) nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo 

2) przerwał daną część    egzaminu przystępuje  do   egzaminu w dodatkowym  terminie  ustalonym 

w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w Szkole, której jest uczniem. 

15. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym 

w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz 

przystępuje do egzaminu w następnym roku. 

16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 

egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu Dyrektor komisji 

okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia 

do egzaminu lub danej części egzaminu. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) ucznia. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu 

zamiast  wyniku  z egzaminu z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub 

„zwolniona”.” 

18. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków 

koniecznych ze względu na chorobę. 

19. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

§ 80  

1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez 

dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów 

przyznanych przez egzaminatorów. 

2. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

3. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym 

przez dyrektora komisji okręgowej. 

5. Wynik   egzaminu   nie wpływa   na ukończenie Szkoły. Wyniku  egzaminu nie odnotowuje się na 

świadectwie ukończenia Szkoły. 



 

6. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla każdego ucznia 

komisja okręgowa przekazuje do Szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

7. Zaświadczenie o wynikach egzaminu Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 

opiekunom). 

§ 81.  

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od 

wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie 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 

lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

6. Uczeń, który przystąpił do egzaminu otrzymuje zaświadczenie. 

7. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 

nauczania. 

8. Każdy uczeń Szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. Ważność 

legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci 

urzędowej Szkoły. 

9. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 

10. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia Szkoły, oraz 

zaświadczeń. 

11. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia Szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu 

nauczania Szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez Szkołę. 

12. 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 Szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową. 

13. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia Szkoły, i zaświadczeniach. Dokumenty,  

o których mowa podlegają wymianie. 

14. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić 

odpowiednio do Dyrektora Szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie 

duplikatu. 

15. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od 

legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Szkoły. 

16. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 

skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez 

Dyrektora Szkoły. 

17. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

18. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia Szkoły , w części dotyczącej 

szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się : 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na 

szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół; 



 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 

środowiska 

szkolnego. 

 

 

 

 

 


