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Rozdział 1 
Postanowienia wstępne 

 
§1.1. Podstawami prawnymi Regulaminu Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów określającymi granice 
autonomii szkoły w zakresie oceniania są:  
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 
egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.); 
2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. u. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 
3) Uchwała Nr XXIV/125/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 czerwca 2012 r. Statut Zespołu 
Szkół w Działoszycach 
2. Ilekrod w niniejszym Regulaminie jest mowa o rozporządzeniu należy przez to rozumied rozporządzenie 
wymienione w §1. ust. 1, pkt 1.  
3. Ilekrod w niniejszym Regulaminie jest mowa o ustawie należy przez to rozumied ustawę wymienioną w 
§1. ust. 1, pkt 2. 
4.  Ilekrod w niniejszym regulaminie jest mowa o statucie należy przez to rozumied statut wymieniony w 
§1. ust.1, pkt 3. 
 
§2.1. Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów opisuje zasady oceniania osiągnięd edukacyjnych 
i zachowania uczniów I, II Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach oraz uczniów 
Gimnazjum w Działoszycach. 
2. Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów służy urzeczywistnianiu wizji szkoły. 
3. Celem Regulaminu Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów jest dawanie uczniom szans osiągania 
najwyższych wyników edukacyjnych na miarę ich możliwości, a także:  
1) sprawdzenie i ocenianie osiągnięd edukacyjnych i zachowania uczniów, 
2) ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez wszystkich nauczycieli, 
3) monitorowanie postępów uczniów i określanie ich potrzeb, 
4) wdrażanie uczniów do odpowiedzialności za udział w procesie uczenia się, 
5) porównywanie osiągnięd edukacyjnych uczniów ze standardami 



6) planowanie procesu nauczania i ewaluacji, 
 
§3.1. Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów realizują wszyscy nauczyciele w celu wspierania 
uczniów w drodze do ich sukcesu. 
 
§4.1. Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów zapewnia uczniom:  
1) jasne i proste reguły oceniania, 
2) bezpieczeostwo, 
3) takie same zasady oceniania na wszystkich przedmiotach, 
4) możliwośd oceny własnej pracy i własnych postępów oraz porównywania z innymi, 
5) motywację do samodzielnej pracy, 
6) bieżącą informację;  

2. Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów zapewnia rodzicom 
1) możliwości bieżącej obserwacji postępów i osiągnięd edukacyjnych dziecka, 
2) wskazywanie kierunków pracy z dzieckiem w przypadku ewentualnych trudności w postępach i 
osiągnięciach, 
3) dostęp do informacji; 
3. Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów zapewnia nauczycielom:  
1) zgodnośd kryteriów oceniania z wymaganiami programowymi oraz standardami osiągnięd, 
2) przejrzystośd w stosowaniu, 
3) informację o postępach uczniów. 

 
 

Rozdział2  
Postanowienia szczegółowe 

 
§5.1. Ustala się podział roku szkolnego na dwa semestry (okresy). 
2. Klasyfikowanie przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego: klasyfikację śródroczną 
przeprowadza się w miesiącu styczniu, a roczną w miesiącu czerwcu. 
 

§6.1. Nauczyciele tego samego przedmiotu (zajęd edukacyjnych) na określonym poziomie klas zobowiązani 
są do wspólnego sformułowania wymagao edukacyjnych określonych w przedmiotowym systemie 
oceniania. 
2. Przedmiotowe systemy oceniania dla I, II i III etapu edukacyjnego stanowią załącznik Nr 1 do 
Regulaminu Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów. 
3. Wymagania edukacyjne nie mogą byd zmienione w ciągu roku szkolnego. Ich modyfikacja jest możliwa z 
zastrzeżeniem, że zmiany obowiązywad będą od nowego roku szkolnego. 
 

§7.1. Nauczyciel- wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców uczniów 
(prawnych opiekunów) o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych wynikających z realizowanego 
programu nauczania; 
2) sposobach sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych.  
2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych 
opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania określonych w Rozdziale 4 
Regulaminu Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
3. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o: 



1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych wynikających z realizowanego 
programu nauczania, 
2) sposobach sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów, 
3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych.  
4. Zapoznanie z Regulaminem Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów, wymaganiami określonymi w §7  
rodzic (prawny opiekun) potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym. 
5. Nauczyciel– wychowawca potwierdza zapoznanie uczniów z Regulaminem Wewnątrzszkolnego 
Oceniania Uczniów, wymaganiami określonymi w §7 zapisem w dzienniku lekcyjnym.  
6. Informacje o postępach i trudnościach ucznia przekazywane są rodzicom na zebraniach z rodzicami, 
podczas „Dni otwartych szkoły”, spotkao okazjonalnych, podczas indywidualnych konsultacji. Termin „Dni 
otwartych szkoły” ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami najpóźniej na 2 tygodnie przed 
klasyfikacyjnym rocznym (śródrocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
 

§8.1. Uwzględniając zasadę „dawania uczniom szans na miarę ich możliwości” postanawia się, że: 
1) sposobami sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów są: 
a) odpowiedzi ustne, 
b) obserwacja aktywności uczniów w czasie zajęd, 
c) kartkówki obejmujące zakres do trzech ostatnich tematów lekcyjnych, 
d) pisemne prace klasowe i testy obejmujące jeden dział programowy, treści programowe całego 
semestru, roku, etapu edukacyjnego, 
e) testy międzyprzedmiotowe obejmujące wiadomości z co najmniej dwóch rodzajów zajęd edukacyjnych, 
f) prace domowe, 
g) praca w grupie, 
h) dwiczenia praktyczne. 
2) w ciągu jednego dnia nauki uczeo może pisad jedną pisemną pracę klasową lub test (z wyłączeniem 
kartkówki), 
3) w ciągu tygodnia mogą odbywad się trzy pisemne prace klasowe lub testy, 
4) uczeo jest poinformowany o pisemnej pracy klasowej, teście oraz zakresie ich treści na jeden tydzieo 
przed jego terminem,  
5) prace klasowe, testy muszą byd poprzedzone lekcją powtórzeniową. 
6) kartkówka jest sprawdzona i oddana uczniom do wglądu w ciągu maksimum siedmiu dni, a praca 
klasowa, test w ciągu dwóch tygodni (wyjątek stanowi choroba nauczyciela), 
7) wszystkie pisemne sprawdziany stanowią wewnętrzną dokumentację nauczyciela, która jest 
udostępniana rodzicom, uczniom na ich wniosek, 
8) na jeden tydzieo przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nie przeprowadza się 
pisemnych prac kontrolnych, 
9) po każdej pisemnej pracy kontrolnej dokonuje się analizy błędów i ich poprawy, 
10) sprawdzone i ocenione prace uczniów nauczyciel przechowuje do kooca roku szkolnego, 
2. Uczeo w ciągu semestru ma prawo byd nieprzygotowany: 

1) jeden raz- przy jednej godzinie zajęd przedmiotu tygodniowo, 
2) dwa razy- przy większej liczbie godzin zajęd z danego przedmiotu tygodniowo. Nauczyciel 
odnotowuje nieprzygotowanie się w dzienniku lekcyjnym w części przeznaczonej na oceny 
uczniów, wpisując datę (dzieo i miesiąc) w kolumnie oznaczonej „nieprzygotowanie” lub „np”. 

3. Uczeo ma prawo byd przez tydzieo nie pytany i ma prawo nie pisad sprawdzianu po usprawiedliwionej 
nieobecności trwającej nie mniej niż dwa tygodnie. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeo w 
ciągu dwóch tygodni może pisad pracę sprawdzającą. 
4. Liczba ocen w semestrze dla każdego ucznia z danych zajęd edukacyjnych powinna się równad co 
najmniej tygodniowej liczbie godzin z przedmiotu plus dwa, 
1) w ciągu semestru nauczyciel winien przeprowadzid minimum 2 pisemne prace klasowe lub testy (nie 
dotyczy to przedmiotów określonych w §8 ust. 4 pkt 2) i 3)), 
2) z techniki, plastyki, muzyki, informatyki liczba ocen z dwiczeo praktycznych wynosi minimum 3 w 
semestrze, 



3) w przypadku wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki bierze się pod uwagę przede wszystkim 
zaangażowanie i wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków. 
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy rozporządzenia.   

 
Rozdział 3 

 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
 
§9.1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych ustala się według 
następującej skali; 

1) stopieo celujący – 6 
2) stopieo bardzo dobry – 5 
3) stopieo dobry – 4 
4) stopieo dostateczny –3 
5) stopieo dopuszczający – 2 
6) stopieo niedostateczny – 1 

 
§10.1. Uczeo otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 
zajęd edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe 
od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem §12 ust. 1. oraz §19 ust. 1.w Rozdziale 3 Regulaminu 
Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów oraz §21 ust. 6 w Rozdziale 4 Regulaminu Wewnątrzszkolnego 
Oceniania Uczniów.  
2. Uczeo kooczy szkołę podstawową lub gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji koocowej, na którą 
składają się oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęd edukacyjnych, których realizacja 
zakooczyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych wyższe 
od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 20 ust. 3 rozporządzenia. 
§11.1. W klasach 1-3 szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych są 
ocenami opisowymi. Oceny bieżące są ocenami punktowymi i opisowymi.  
2. Uczeo klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 
3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowid o powtarzaniu klasy przez ucznia 
klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców 
(prawnych opiekunów) ucznia. 
4. Wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów klas 1-3 wpisuje się do dziennika lekcyjnego w rubrykach 
przeznaczonych na wpisanie oceny śródrocznej.  
5. Wyniki klasyfikacji śródrocznej klas 4-6 wpisuje się do dziennika lekcyjnego w rubrykach przeznaczonych 
na wpisanie oceny śródrocznej. 
6. W klasach 1-3 szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny z zachowania, sporządzone 
komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyd do arkusza ocen ucznia, co jest 
równoznaczne z wpisem do arkusza ocen. W klasach 4-6 i gimnazjum oceny roczne i koocowe oceny 
klasyfikacyjne, w tym z zachowania wpisuje się w odpowiednim miejscu w dzienniku lekcyjnym oraz w 
arkuszach ocen. 
 
§12.1 Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęd edukacyjnych dla uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
 
§13.1. Ustala się następujące kryteria ocen: 
1) stopieo celujący otrzymuje uczeo, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza 

podstawę programową samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się 
zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje 
rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych; 

2) stopieo bardzo dobry otrzymuje uczeo, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w 
podstawie programowej oraz posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 
teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosowad wiedzę do rozwiązywania zadao i problemów w nowych 
sytuacjach; 



3) stopieo dobry otrzymuje uczeo, który opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagao 
programowych, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 
praktyczne; 
4) stopieo dostateczny otrzymuje uczeo, który rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o 
średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela; 
5) stopieo dopuszczający otrzymuje uczeo, który ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawie 
programowej, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z 
danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności; 
6) stopieo niedostateczny otrzymuje uczeo, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w 
podstawie programowej a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy oraz nie jest 
w stanie rozwiązad zadao o niewielkim *elementarnym+ stopniu trudności. 
 
§14.1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a ocenę z zachowania wychowawca klasy co 
najmniej na 4 dni przed klasyfikacyjnym plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Ustalona 
(wystawiona) przez nauczyciela klasyfikacyjna ocena z zajęd edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych 
nie powinna byd niższa od przewidywanej. Nauczyciel- wychowawca ustalając (wystawiając) ocenę z zajęd 
edukacyjnych i z zachowania informuje o niej ucznia.  
2. Na dwa tygodnie przed rocznym śródrocznym) klasyfikacyjnym plenarnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy 
obowiązany jest poinformowad ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego 
rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych 
oraz ocenie z zachowania.  
3. Wykaz przewidywanych rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z zajęd edukacyjnych 
obowiązkowych, dodatkowych przygotowuje w formie zestawienia wychowawca klasy i zapoznaje z nim 
rodziców (prawnych opiekunów) podczas „Dni otwartych szkoły” za pisemnym potwierdzeniem na 
zestawieniu. Wykaz potwierdzonych przez rodziców zestawieo stanowi dokumentację wychowawcy klasy, 
która jest przechowywana do 31 sierpnia danego roku szkolnego. 
4. Wykaz o którym mowa w ust.3 zawiera: oznaczenie szkoły, klasy, roku szkolnego, oznaczenie oceny 
śródroczne lub roczne, przedmioty zgodnie z ramowym planem nauczania dla danej klasy, oceny z 
poszczególnych przedmiotów, imię i nazwisko wychowawcy, jego podpis i datę sporządzenia wykazu,  
informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach lekcyjnych oraz o wynikach wewnątrzszkolnych badao 
osiągnięd uczniów.  
 
§15.1.Uczeo i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosid w terminie 3 dni od daty uzyskania 
informacji o przewidywanej rocznej (śródrocznej) ocenie klasyfikacyjnej wniosek na piśmie do dyrektora 
szkoły poprzez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne o podwyższenie przewidywanej 
rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych. 
2. Nauczyciel uczący danego przedmiotu przygotowuje i przeprowadza ustny i pisemny sprawdzian 
wiadomości i umiejętności z zakresu przerobionego materiału, a w przypadku przedmiotu informatyka, 
wychowanie fizyczne, technika, muzyka, plastyka sprawdzian obejmuje dwiczenia praktyczne.  
3. Termin sprawdzianu ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami nie później niż na 7 
dni przed klasyfikacyjnym rocznym (śródrocznym) posiedzeniem rady pedagogicznej.  
4. Ocena roczna (śródroczna) wystawiona przez nauczyciela po sprawdzianie jest ostateczna i nie może 
byd niższa od ustalonej przewidywanej. 
 
§16.1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięd edukacyjnych ucznia 
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub w dalszej nauce szkoła 
stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez uczestniczenie w zajęciach zespołu 
wyrównawczego oraz zajęciach „pomocy koleżeoskiej” organizowanej przez samorządy klasowe i świetlicę 
szkolną.  
 
§17.1. Uczeo może nie byd klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęd edukacyjnych, jeżeli brak 
jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 



zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 
nauczania. 
2. Uczeo nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawad egzamin 
klasyfikacyjny. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 
wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazid zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Szczegółowy 
tryb i zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego reguluje rozporządzenie.  
 
§18.1. Uczeo lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosid zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 
uznają, że roczna (śródroczna ) ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 
byd zgłaszane w terminie do 7 dni po zakooczeniu zajęd dydaktyczno- wychowawczych. 
2. W przypadku stwierdzenia, że ocena roczna (śródroczna) została ustalona z naruszeniem trybu jej 
ustalania, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości 
i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęd edukacyjnych.  
3. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania sprawdzianu reguluje §19 rozporządzenia. 
 
§19.1.  Uczeo, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch 
obowiązkowych zajęd edukacyjnych, może zdawad egzamin poprawkowy.  
2. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa § 21  rozporządzenia. 
 
§20.1. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym stosuje się §11 
rozporządzenia. 
2. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena opisowa 
bieżąca jest oceną punktową. Na etapie edukacyjnym gimnazjum wyodrębnia się dla tych uczniów 
następujące zajęcia edukacyjne: 
1) funkcjonalnośd w środowisku, 
2) muzyka z rytmiką, 
3) plastyka, 
4) technika, 
5) wychowanie fizyczne, 
6) etyka/religia.  
3. Stosuje się następujący system bieżącego punktowego oceniania pracy ucznia w skali 1– 6. 
1) 6 pkt. – otrzymuje uczeo za bardzo dobre wykonanie polecenia nauczyciela dostosowanego do 
możliwości ucznia.  
2) 5 pkt. – za dobre wykonanie dwiczenia, zadania, 
3) 4 pkt. – za częściowe poprawne wykonanie powierzonego zadania, 
4) 3 pkt. – za samodzielne próby rozwiązania polecenia, 
5) 2 pkt. – za wykonanie zadania przy pomocy nauczyciela, kolegi w stopniu dostatecznym, 
6) 1 pkt. – za wykonanie powierzonego zadania przy dużej pomocy nauczyciela. 
4. Nawet niewielkie postępy ucznia powinny byd oceniane pozytywnie, brak postępów nie podlega 
negatywnej ocenie.  
5. Ocenę opisową bieżącą, śródroczną i roczną klasyfikacyjną z zajęd edukacyjnych i zachowania dla ucznia 
upośledzonego w stopniu lub znacznym dokumentuje się na jednej z wyznaczonych stron dziennika 
lekcyjnego. 
 

Rozdział 4 
 Zasady oceniania zachowania  

 
§21.1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego 
kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, funkcjonowaniu w środowisku szkolnym i poza 
szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 
2. Przewidywaną roczną /semestralną/ ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na godzinie do 
dyspozycji wychowawcy, informując o niej rodziców (potwierdzenie pisemne rodzica na Karcie Punktacji 
Zachowania– załącznik Nr 2 do Regulaminu Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów), nie później niż na 



dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Ustalając ocenę należy 
uwzględnid:  
1) punktację, 
2) samoocenę ucznia, 
3) opinie uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów, 
4) opinie nauczycieli, 
5) informację o zachowaniu ucznia na zajęciach, 
6) możliwośd poprawy zachowania. 
3. Wychowawca dokumentuje wpisem do dziennika lekcyjnego w rubryce „oceny zachowania” 
samoocenę ucznia, opinię kolegów, a na stronie w koocowej części dziennika lekcyjnego opinie nauczycieli 
uczących- podpis. Jeżeli uczeo, rodzic (prawny opiekun) nie zgadza się z przewidywaną roczną oceną 
zachowania, składa w ciągu 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie pisemny wniosek do 
dyrektora szkoły poprzez wychowawcę klasy, który jeszcze raz dokonuje analizy kryteriów oceny 
klasyfikacyjnej. Ponownie ustalona (nie później niż na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej) ocena zachowania jest ostateczna i nie może byd niższa od ustalonej poprzednio. W 
przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena 
klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową.  
4. Ocena zachowania jest oceną klasyfikacyjną, przy ustalaniu której należy brad pod uwagę w 
szczególności:  
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  
2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałośd o tradycje i honor szkoły,  
3) dbałośd o piękno mowy ojczystej, 
4) dbałośd o bezpieczeostwo i zdrowie własne oraz innych uczniów,  
5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,  
6) okazywanie szacunku dorosłym i innym uczniom,  
7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 
5. Ocena zachowania nie może mied wpływu na:  
1) oceny z zajęd edukacyjnych, 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukooczenie szkoły z zastrzeżeniem §21 ust. 6   
6. Rada Pedagogiczna może podjąd uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 
nieukooczeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania.   
 
§22.1. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę najpóźniej na 4 dni przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady pedagogicznej jest ostateczna. Wychowawca informuje o niej ucznia i przedstawia ją 
do zatwierdzenia na radzie pedagogicznej.  
2. Jeżeli uczeo lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają zastrzeżenia do trybu ustalenia rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, zgłaszają je w terminie do 7 dni po zakooczeniu zajęd dydaktyczno- 
wychowawczych do dyrektora szkoły. W przypadku stwierdzenia, że nie zostały zachowane przepisy 
prawne przy ustalaniu oceny zachowania dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Jeśli ilośd głosów jest równa, 
decydujący głos należy do przewodniczącego komisji.  
1) W skład komisji wchodzą:  
a) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący 
komisji, 
b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  
e) przedstawiciel rady rodziców. 
2) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c) wynik głosowania, 
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 



3) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
4) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może byd niższa od oceny ustalonej 
przez wychowawcę. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

  
§23.1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali (w nawiasie skróty 
ocen): 
1) wzorowe (wz), 
2) bardzo dobre (bdb), 
3) dobre (db), 
4) poprawne (pop), 
5) nieodpowiednie (ndp), 
6) naganne (ng). 
2. W szkole dokonuje się oceny zachowania uczniów na podstawie skali punktowej. Skala ta jest podstawą 
do analizy zachowania ucznia, której dokonuje się zgodnie z §22 i 23 ust 1. Każdy uczeo na początku 
każdego semestru otrzymuje 50 wyjściowych punktów dodatnich. 
1) dodatkowe punkty dodatnie otrzymuje uczeo:  

 
a) 2 pkt.- za doraźną pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu pewnej partii materiału 

20 pkt.- za pomoc systematyczną  
b) 5-25 pkt.- za efektywną pracę społeczną, np. naprawa sprzętu, odnowienie sprzętu, prace 

porządkowe i inne wykonywane po zajęciach edukacyjnych 
c) 5 pkt.- za systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia 
d) 5 pkt.- za 100% frekwencję na zajęciach 
e) 1-15 pkt.- za wykonanie elementów dekoracyjnych (np. gazetka) 
f) 1-10 pkt.- za pomoce naukowe 
g) 5-10-20-30- pkt. za udział w konkursach, olimpiadach, zawodach (szkolne, rejonowe, 

wojewódzkie)  
h) 1-10 pkt.- za dodatkową pracę na zajęciach pozalekcyjnych (systematyczne uczęszczanie i 

zaangażowanie) 
i) 1-10 pkt.- za kulturę osobistą w szkole i poza szkołą (stosunek do kolegów, nauczycieli, 

pracowników szkoły, osób starszych) 
j) 1-20 pkt.- za efektywną pracę w samorządzie szkolnym 
k) 1-10 pkt.- za efektywną pracę w samorządzie klasowym 
l) 1-10 pkt.- za aktywne uczestnictwo w życiu klasy 
m) 25 pkt. za samodzielne i innowacyjne wypełnianie obowiązków związanych z realizacją 

projektu edukacyjnego na wszystkich etapach jego realizacji, wspomaganie członków zespołu 
w realizacji poszczególnych zadao i wykazanie się umiejętnością dokonania krytycznej 
samooceny i wyciągania wniosków.  

n) 20 pkt. za aktywne uczestnictwo w realizacji projektu edukacyjnego, rzeczową i życzliwą 
współpracę z innymi członkami zespołu; 

o) 15 pkt. za wypełnienie zadao członka zespołu realizującego projekt edukacyjny; 
p) 10 pkt za wypełnienie zadao członka zespołu realizującego projekt edukacyjny, przy czym jego 

działania podejmowane były na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu 
2) punkty ujemne otrzymuje uczeo: 

a) 1 pkt.- za każde spóźnienie bez ważnej przyczyny 
b) 5 pkt.- za każde naganne zachowanie w czasie lekcji, niewykonywanie poleceo nauczyciela 

(wpisuje nauczyciel prowadzący zajęcia) 
c) 2 pkt.- za nieusprawiedliwioną godzinę zajęd (wpisuje wychowawca)  
d) 50 pkt.- za naganę udzieloną przez dyrektora szkoły (na wniosek wychowawcy, po wielokrotnych 

naganach, wobec braku poprawy zachowania ucznia) 
e) 30 pkt.- za upomnienie udzielone przez dyrektora, wicedyrektora na forum klasy 
f) 20 pkt.- za naganę udzieloną przez wychowawcę 
g) 25 pkt.- za palenie tytoniu (inne używki) 
h) 5 pkt.- za używanie wulgaryzmów, kłamstwo 



i) 35-50- pkt. za wybryk chuligaoski (pobicie, niszczenie sprzętu, znęcanie się nad innymi osobami, 
szantaż, kradzież, naruszenie godności i nietykalności osobistej itp.) 

j) 1 pkt.- za lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, za samowolne opuszczanie świetlicy i 
placu szkolnego, brak zmiennego obuwia 

k) 5-20- pkt. za stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeostwu uczniów 
l) 10 pkt za nie wywiązywanie się w terminie z obowiązków wynikających z bycia członkiem zespołu 

realizującego projekt edukacyjny w gimnazjum, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji 
projektu lub koniecznośd realizacji zadao przez innych członków zespołu; 

m) 20 pkt za odmowę lub nie uczestniczenie w realizacji projektu edukacyjnego 
3. Punkty dodatnie i ujemne na bieżąco wpisuje nauczyciel i wychowawca w zeszycie uwag.  
4. Uczeo ma obowiązek dostarczyd wychowawcy usprawiedliwienie (pisemne oświadczenie rodziców) 
pierwszego dnia po przyjściu po nieobecności do szkoły. 
5. Za bieżące gromadzenie punktów na koncie uczniów odpowiedzialny jest wychowawca klasy, który 
przynajmniej dwa razy w półroczu informuje uczniów o ilości zgromadzonych przez nich punktów.  
6. Tabela pomocnicza 

Zachowanie wzorowe +101 pkt. i powyżej 

Zachowanie bardzo dobre od +85 pkt do +100 pkt.  

Zachowanie dobre od +50 pkt. do +84 pkt. 

Zachowanie poprawne od +30 pkt. do +49 pkt.  

Zachowanie nieodpowiednie od +15 pkt. do +29 pkt. 

Zachowanie naganne +14 pkt. i poniżej  

 
7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnid wpływ stwierdzonych zaburzeo lub odchyleo na jego 
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania 
lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
8. Zachowanie wzorowe i bardzo dobre może otrzymad uczeo, który uzyskał minimum punktów w danym 
przedziale, a ponadto nie miał konfliktu z prawem, nie otrzymał nagany wychowawcy, nie otrzymał więcej 
niż 40 punktów ujemnych zgodnie z Regulaminem Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów oraz ma 
wszystkie nieobecności usprawiedliwione.  
9. W sytuacjach szczególnego łamania dyscypliny szkolnej, każdy nauczyciel może wystąpid z propozycją 
zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej, na której dyskutuje się temat zachowania i 
postawy konkretnego ucznia. Głos decydujący w sprawie zachowania ma wychowawca klasy.  
10 Dla ucznia,  który nie brał udziału w realizacji projektu edukacyjnego nie może zostad ustalona  ocena 
wyższa niż poprawna. 
11. Jeżeli uczeo otrzyma naganę dyrektora szkoły nie może mied wyższej oceny zachowania niż 
nieodpowiednie. 

12. Uczniowi realizującemu program poza szkołą i zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 
zachowania.  
13. Dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym stosuje się przepisy  
rozporządzenia. 
14. W klasach 1-3 śródroczna i roczna ocena zachowania jest oceną opisową. Biorąc pod uwagę 
zachowanie ucznia ocenie podlegają: 

1) kontakty z rówieśnikami: 
a) nawiązywanie kontaktów, 
b) jakośd kontaktów; 



2) współdziałanie w grupie rówieśniczej: 
a) pozycja w grupie,  
b) działanie w grupie, 
3) kontakty z dorosłymi: 

a) wyczucie dystansu, 
b) przyjmowanie uwag i poleceo; 

  4)zachowanie w różnych sytuacjach na terenie szkoły i poza nią: 
a) bezpieczne poruszanie się na terenie szkoły, 
b) dbanie o bezpieczeostwo własne i kolegów, 
c) kulturalne zachowanie podczas apelu, uroczystości szkolnej, na wycieczce, w kinie itp., 
d) dbanie o porządek na ławce i w plecaku, 
e) wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego, 
f) stosowanie zwrotów grzecznościowych, 
g) unikanie używania brzydkich słów; 
5) aktywnośd podczas zajęd, a także uczestnictwo w konkursach, uroczystościach szkolnych; 
6) frekwencja i punktualnośd; 
7) wkład pracy i wysiłek wkładany w wykonywanie powierzonych zadao.  
 

Rozdział 5  
 Ewaluacja wewnątrzszkolnego oceniania uczniów  

  
§24.1. Rada Pedagogiczna wyznacza dwóch nauczycieli odpowiedzialnych za gromadzenie danych 
dotyczących Regulaminu Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów (Wg Planu WDN). 
2. Zgromadzone informacje oraz doświadczenia stanowią materiał do ewaluacji, czyli wnioskowania o 
skuteczności wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.  
3. Skutecznośd Regulaminu Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów jest analizowana na plenarnym 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej przynajmniej jeden raz w ciągu każdego roku szkolnego.  
 
 

Rozdział 6  
Postanowienia koocowe i przepisy przejściowe 

 
§25.1. Integralną częścią niniejszego dokumentu są załączniki: 
1) Przedmiotowe systemy oceniania dla I, II i III etapu edukacyjnego; 
2) Karta Punktacji Zachowania. 
2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2012r.  
 
 


