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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 
Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej  im. Misjonarzy Oblatów  
w Obrze i w klasach dotychczasowego Gimnazjum im. prof. Tadeusza Tuszewskiego                 

w Obrze 
I. UWAGI WSTĘPNE 

 
Nadrzędnym celem edukacji powinien być wszechstronny rozwój ucznia, wspomagany przez 
integralnie pojmowane nauczanie, kształcenie umiejętności, wychowanie i opieka. WSO ma 
na celu wprowadzenie nowego, spójnego i bardziej zobiektywizowanego systemu oceniania 
poprzez: 

1. Gromadzenie informacji o poziomie opanowania przez ucznia wiadomości i 
umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów 
nauczania. 

2. Ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy. 
3. Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia. 
4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
5. Umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej dla podniesienia efektów nauczania. 
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Obrze obowiązuje spójny WSO skorelowany z Ustawą 
Prawo Oświatowe i Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 
 

II. USTALENIA  SZCZEGÓŁOWE 
1. Rok szkolny podzielony jest na 2 półrocza: 

I półrocze od pierwszego dnia roku szkolnego do ferii zimowych, nie dłużej jednak 

jak do 31 stycznia. 
II półrocze od zakończenia I półrocza do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego. 

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadzone jest jeden raz w ciągu roku szkolnego 
w ostatnim tygodniu przed zakończeniem I półrocza. 

3. W szkole prowadzony jest dziennik elektroniczny oraz dziennik wychowawcy klasy. 
4. W klasach I – III Szkoły Podstawowej zgodnie z  WSO klas I – III : 

 ocena klasyfikacyjna roczna i śródroczna jest oceną opisową uwzględniającą 
poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności z zakresu 
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 
wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 
przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień, 

 ocena bieżąca wyrażona jest opisowo. 
5. W klasach IV – VIII i II-III gimnazjum ocena końcowa, śródroczna i roczna 

klasyfikacyjna i bieżąca z zajęć edukacyjnych wyrażona jest w skali:  
1 – niedostateczny, 
2 – dopuszczający, 
3 – dostateczny, 
4 – dobry, 
5 – bardzo dobry, 
6 – celujący. 
W ocenach bieżących dopuszczalne są "-" i "+" przy ocenach. 

 
6. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności oraz ich wagi: 

 

Nazwa formy aktywności: Wartość  
(waga 
ocen) 

poprawa sprawdzianów, prac klasowych i testów ( wagi 3). 4 

sprawdzian, prace klasowe, testy, znajomość lektury, 3 



wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków na zajęciach 
wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 
artystycznych, 

prace pisemne, kartkówki, dyktanda, referaty, opracowania teoretyczne, 
prezentacje, odpowiedzi ustne, recytacje, projekt edukacyjny, 
praca na lekcji z mapą, aktywność na lekcji, 
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wykonanie zadania podczas lekcji, praca w grupach, technika czytania,  
rozumienie tekstu czytanego lub słuchanego, praca na lekcji ( z mapą, przy 
komputerze i inne), nie wykonanie obowiązkowego zadania, zadanie 
domowe, prowadzenie zeszytu przedmiotowego, wynik próbnego egzaminu, 

1 

 
 

7. Ocena śródroczna obliczana jest jako średnia ważona ocen bieżących uzyskanych 
w I półroczu tzn. każdą ocenę bieżącą mnożymy przez odpowiadającą jej wagę, 
następnie otrzymane iloczyny sumujemy i dzielimy przez sumę wszystkich 
występujących w iloczynach wag [suma (iloczyn oceny i wagi)]:(suma wag). 

8. Ocena roczna natomiast jest średnią ważoną wszystkich ocen bieżących uzyskanych 
w ciągu roku szkolnego. 

9. Sposób przeliczania średniej ważonej na ocenę przedstawia tabela.  
 

Średnia ważona Ocena 

1 -  1,90 niedostateczny 

1,91– 2,75 dopuszczający 

2,76 – 3,75 dostateczny 

3,76 – 4,75 dobry 

4,76 – 5,50 bardzo dobry 

5, 51  – 6 celujący 

 
10. Pisemne wiadomości ucznia oceniane są według następującej skali procentowej: 

6 – celujący   - 100% - 99% 
5 - bardzo dobry  -   98% - 86%, 
4 - dobry    -   85% - 71%, 
3 - dostateczny  -     0% - 51%, 

              2 - dopuszczający  -   50% - 35%, 
              1 - niedostateczny   -   34% - 0%. 
 

11. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteria przyznawania ocen   
z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają nauczyciele prowadzący te zajęcia. 

12. Nauczyciele uzasadniają ustaloną ocenę w sposób pisemny lub ustny wskazując 
uczniowi co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

13. Aby uzyskać przynajmniej dopuszczającą ocenę roczną lub śródroczną   uczeń 
powinien mieć ocenioną pozytywnie przynajmniej jedną pracę klasową. 

14. Jednego dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa ( sprawdzian, test ) i tylko 
dwie kartkówki. W tygodniu mogą odbyć się co najwyżej trzy prace klasowe ( 
sprawdziany, testy). 

15. Uczeń ma prawo do poprawiania ocen  z prac klasowych, sprawdzianów i testów 
wagi 3. Obie oceny wpisuje się do dziennika. Poprawa prac pisemnych musi 
nastąpić w ciągu dwóch tygodni. 

16. Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole podczas określonej formy sprawdzania i 
oceniania może wykonać zadanie w innym czasie lub w innej formie w porozumieniu 
z nauczycielem. 

17. Uczeń  może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

 rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 

 wzorową postawę, 

 wybitne osiągnięcia, 

 dzielność i odwagę. 
Nagrody przyznaje dyrektor  na wniosek wychowawcy klasy, rady rodziców, rady 
szkoły; po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 



Ustala się następujące rodzaje nagród dla klas I – VIII: 

 pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich, 

 pochwała dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej, 

 dyplom, 

 nagrody rzeczowe, 

 wpis do „Złotej Księgi”. 
Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem jeżeli na koniec roku szkolnego uzyska 
średnią ocen z zajęć obowiązkowych niemniej niż 4,75 i co najmniej bardzo dobrą 
ocenę z zachowania. 
Tytuł „Prymusa Szkoły Podstawowej w Obrze” otrzymuje uczeń kl. VIIII, który 

uzyskał najwyższą średnią z trzech ostatnich lat nauki w szkole podstawowej i 
wzorowe zachowanie. Jeżeli takich uczniów jest kilku, to tytuł prymusa otrzymuje ten, 
który aktywniej reprezentował szkołę i uzyskał wyższe wyniki w konkursach lub 
zawodach. 

18. Ustala się następujący rodzaj kar: 

 upomnienie wychowawcy klasy, 

 nagana udzielona przez wychowawcę w obecności rodziców, 

 nagana udzielona przez dyrektora w obecności wychowawcy, 

 nagana udzielona przez dyrektora w obecności rodziców ze sporządzeniem  
notatki służbowej, 

 pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 

 zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 

 przeniesienie ucznia do równoległej klasy tej szkoły. 
Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem samorządu 
uczniowskiego, wychowawcy lub dyrektora szkoły w terminie dwóch dni. 

19. Na 4 tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej poszczególni nauczyciele 
informują uczniów o przewidywanych dla nich ocenach niedostatecznych. Natomiast 
o pozostałych ocenach nauczyciele informują uczniów na 1 tydzień przed 
posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 

20. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub 
określonych ćwiczeń fizycznych, zajęć komputerowych, informatyki, technologii 
informacyjnej, języka obcego na podstawie opinii, orzeczenia lub zaświadczenia 
lekarskiego o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach. 

21. Sposób informowania rodziców: 
1) wpisy nauczycieli i wychowawców do dzienniczka ucznia,   
2) zebrania ogólne wychowawcy z rodzicami uczniów danej klasy ( dwa razy w 

ciągu półrocza), 
3) spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami (,,dni otwarte” organizowane 

dwa razy w ciągu półrocza – termin ustalony na początku roku szkolnego), 
4) możliwość uzgodnienia przez rodziców lub nauczyciela spotkania w innym 

terminie, 
5) w sytuacji zagrożenia śródroczną (roczną) oceną niedostateczną ustala się: 

a) poświadczenie przez rodzica mailem lub potwierdzenie odbioru 
pisemnej informacji o grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej, 

b) nauczyciel ustala listę zagadnień do uzupełnienia przez ucznia i 
sposób sprawdzenia poziomu opanowania tych zagadnień, 

c) stworzenie warunków do poprawy wyników ucznia(dodatkowe zajęcia 
z nauczycielem, pomoc koleżeńska, pomoc rodziców), 

6) uczeń informowany jest o przewidywanej ocenie rocznej(śródrocznej) ustnie 
przez nauczyciela przedmiotu z wpisaniem oceny w odpowiednią rubrykę w 
dzienniku elektronicznym. 

22. Na tydzień przed rocznym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują 
ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych(śródrocznych) 
ocenach klasyfikacyjnych z zachowania i zajęć edukacyjnych.  

23. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) złożoną w ciągu trzech 
dni do dyrektora szkoły o podwyższenie proponowanej rocznej oceny z zajęć 
edukacyjnych i zachowania nauczyciel przeprowadza w obecności dyrektora szkoły 
egzamin sprawdzający z zajęć edukacyjnych pisemny lub ustny na poziomie oceny 



wyższej niż przewidywana. Uczniowi, który uzyska od 85% do 100% maksymalnej 
ilości punktów podwyższa się ocenę. Uczniowi, który uzyska mniej niż 85% 
maksymalnej ilości punktów  podtrzymuje się  ocenę proponowaną. 

24. Uczeń z proponowaną roczną oceną niedostateczną może zdawać egzamin 
sprawdzający, jeżeli: 

a) uczęszczał na zajęcia dodatkowe – wyrównywania wiedzy z danego przedmiotu, 
b) poprawiał w ustalonym z nauczycielem terminie oceny niedostateczne. 
25. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczających 
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który 
przeprowadzona jest klasyfikacja.  
26. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może 
zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 
27. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie 
odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
28. Uczniowie uprawnieni do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego składają go na 
podstawie odrębnych przepisów. 
29. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 
klasyfikacyjnego roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z 
wyjątkiem pkt. 28. 
30. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekuni) mogą zgłosić pisemnie, w terminie 2 
dni od dnia zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zastrzeżenia do 
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania i zajęć 
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
31. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian 
wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala ocenę 
klasyfikacyjną. 
32. Warunki i tryb przeprowadzania sprawdzianów wiedzy i umiejętności określają 
odrębne przepisy. 
33. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji 
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych może 
zdawać egzamin poprawkowy.  
34. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w trybie i terminach określonych w 
odrębnych przepisach. 
35. Uczeń, który nie zda egzaminu poprawkowego z dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych  nie otrzymuje promocji. 
36. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może 
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są realizowane w 
klasie programowo wyższej. 
37. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i 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, 
2)  sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, 
3)  warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, 
38. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 
oraz rodziców o: 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania. 



39. Podsumowanie śródroczne i roczne w kl. I – III osiągnięć ucznia i klasy jest 
możliwe dzięki prowadzeniu dokumentacji i polega na wypełnianiu kart szkolnych 
osiągnięć uczniów oraz w klasie I nauczyciel wypełnia kartę wstępnej obserwacji. 

     40.W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 
klasy przez ucznia klasy I – III. 
41.Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody rodziców 

(prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia 
klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

42.Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej oceniania: 
  1) Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom  do 
            wglądu na terenie szkoły. 

 2) Protokoły sprawdzianów i egzaminów i inna dokumentacja dotycząca oceniania  
     ucznia na wniosek rodziców jest udostępniona do wglądu na terenie szkoły. 

 
III. OGÓLNE KRYTERIA OCEN SZKOLNYCH 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

 stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: 
a) posiadł wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej i programie 

nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne 
uzdolnienia, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami  w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, 
proponuje rozwiązania nietypowe,  

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i 
innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo 
krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

 stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające: 
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej  

i określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, 
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

 stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 
a) opanował w pełni wiadomości  zawartych w podstawie programowej i określonych 

programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie podstawowym, 
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne. 

 stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 
a) opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej i określone 

programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym, 
b) rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o 

niewielkim stopniu trudności - przystępne, łatwe dla ucznia mało zdolnego. 

 stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne: 
a) ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie 

programowej, 
b) rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie zadania niezbędne w uczeniu się danego 

przedmiotu i potrzebne w życiu. 

 stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań 
koniecznych: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, 
b) braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z 

tego przedmiotu, 
c) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) samodzielnie zadań o niewielkim (elemen-

tarnym) stopniu trudności. 
 

IV   Ocena z zachowania 
1.  Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania. 

 



2. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg następującej 
skali: 

wzorowe             -    wz 
bardzo dobre     -    bdb 
dobre                  -    db 
poprawne           -    pop 
nieodpowiednie  -   ndp 
naganne              -    ngn 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia nastepujące 
podstawowe obszary: 

  a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
  b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
  c) dbałość o honor i tradycję szkoły, 
  d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
  e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
  f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
  g) okazywanie szacunku innym osobom. 

4. Podstawą do ustalania oceny z zachowania jest załącznik do statutu „Prawa i 
obowiązki uczniów” oraz Karta Obserwacji Ucznia prowadzona przez wychowawcę 
w każdym półroczu w porozumieniu z nauczycielami i uczniami w danej klasie. 
5. Tryb i zasady ustalania oceny z zachowania ucznia: 

- ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii innych 
nauczycieli, uczniów oddziału i ocenianego ucznia, 

- ustalona ocena przez wychowawcę klasy  nie może być uchylona ani 
zmieniona. 

          6. Obowiązkiem nauczyciela - wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich 
rodziców /opiekunów/ za szczegółowymi kryteriami oceniania uczniów i odpowiednimi 
procedurami. 

         7. Procedura informowania rodziców i uczniów o kryteriach oceniania zachowania: 

a) odczytanie i omówienie zasad oceniania zachowania na pierwszych 
lekcjach do dyspozycji wychowawcy klasy, 

b) zmieszczenie zasad oceniania zachowania na stronie internetowej 
szkoły lub do wglądu w statucie szkoły, 

c) zapoznanie rodziców z kryteriami oceniania na spotkaniach 
wychowawcy z rodzicami, 

d) udokumentowanie zapisem w dzienniku lekcyjnym i listą obecności za 
podpisem rodzica. 

8.  Procedura wystawiania oceny zachowania: 

a) wychowawca klasy zapoznaje się z: 
- zapisami w klasowym zeszycie uwag i spostrzeżeń, 
- zapisami w dzienniczkach uczniów, 
- frekwencją 
- uwzględnia zaburzenia zachowania lub inne dysfunkcje rozwojowe w 
oparciu o opinie lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w tym Poradni Specjalistycznej. 

b) wychowawca klasy wypełnia kartę obserwacji ucznia i ustala ocenę z 
zachowania, 

c) wszyscy uczący nauczyciele mają obowiązek zapoznać się z 
planowaną oceną i dokonać jej akceptacji lub sporządzić na piśmie 
uwagi i propozycje zmian, uwagi mogą zgłaszać również inni 
pracownicy szkoły i osoby dorosłe spoza szkoły, 

d) dokumentację dotyczącą wystawiania oceny z zachowania 
przechowuje wychowawca do końca danego roku szkolnego, 

e) uczeń i rodzic (opiekun) mają prawo wglądu do dokumentacji 
dotyczącej wystawiania oceny z zachowania na terenie szkoły, w 
obecności wychowawcy klasy. 

            
             9. Termin i forma informowania o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie z 

zachowania: 



   a) wychowawca klasy ustala przewidywana ocenę z zachowania (śródroczną i 
roczną) informuje o niej ucznia i jego rodziców (opiekunów) na tydzień przed 
planowanym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, 

   b) uczeń i jego rodzic (opiekun) otrzymuje informacje w formie pisemnej za 
podpisem rodzica o przewidywanej ocenie z zachowania (śródrocznej i rocznej). 

 
 10. W wypadku nagłym, kiedy uczeń uzyskawszy już ocenę roczną zachowania 

rażąco naruszył zasady współżycia społecznego, albo swoim zachowaniem 
zagroził bezpieczeństwu swojemu lub innych osób na wniosek dyrektora szkoły 
lub 1/3 nauczycieli może zostać zwołana rada pedagogiczna i ponownie 
wysłuchany wychowawca klasy. W takim przypadku wychowawca może 
zaproponować obniżenie oceny z zachowania. Wychowawca niezwłocznie 
informuje rodziców(opiekunów) o zaistniałej sytuacji. 

             11.  Tryb odwołania się od oceny z zachowania 
a) na prośbę ucznia lub jego rodziców(prawnych opiekunów) złożoną w 

ciągu dwóch dni roboczych do dyrektora szkoły o podwyższenie 
proponowanej oceny rocznej z zachowania wychowawca dokonuje 
ponownej analizy spełnienia przez ucznia kryteriów wystawiania oceny 
z zachowania, konsultuje się z innymi nauczycielami i samorządem 
klasowym, i ostatecznie decyduje o podtrzymaniu lub podwyższeniu 
proponowanej oceny, 

b) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekuni) mogą zgłosić pisemnie, w 
terminie 2 dni roboczych od dnia zakończeniu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 
roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny, 

c) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, 
która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w trybie 
opisanym w ustawie o systemie oświaty. 

 
             12. Kryteria oceny z zachowania  

Ocena z zachowania powinna wyrażać 
1) Stopień pilności i systematyczności ucznia w wykonywaniu obowiązków szkolnych tj. 

a) sumienność w nauce i wykonywanie innych obowiązków, 

b) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne 
oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, 

c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

d) wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotykanych trudności 
w nauce, 

e) dbałość o podręczniki i pomoce szkolne, 

f) poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły, 

g) udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 
2) Stopień uzewnętrznionej identyfikacji ucznia z celami społecznie wartościowymi tj.: 

a) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje 
uczniowskie. 

b) podejmowanie działań zmierzających do udzielenia pomocy innym, 

c) umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialności za wyniki 
jego pracy, 

d) przejmowanie troski o mienie szkoły, o własność społeczną i 
indywidualną, 

e) inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, 
szkoły i środowiska, 
 

f) godzenie nauki z pracą społeczną i obowiązkami domowymi. 
3) Stopień przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego, tj.: 

a) uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło, 



b) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, 

c) dbałość o kulturę słowa, umiejętność taktownego uczestnictwa w 
dyskusji, 

d) zachowanie świadczące o poszanowaniu wytworów pracy ludzkiej, 

e) dbałość o zdrowie swoje i innych, nie uleganie nałogom i pomoc innym 
w rezygnacji z nałogów, 

f) dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, o ład i estetykę 
otoczenia. 

 
13. Za naruszanie przez ucznia ogólnie przyjętych zasad właściwego postępowania 
moralnego i społecznego: 

- udział w bójkach, 
- wagary, 
- oszustwa, 
- kradzieże, 
- palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, dopalaczy 
- samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas trwania zajęć i przerw, 
- konflikt z prawem oprócz „punktów minusowych” w karcie obserwacji mogą mieć 
zastosowanie następujące rodzaje kar: 

-     upomnienie wychowawcy klasy, 
-     nagana udzielona przez wychowawcę w obecności rodziców, 
-     nagana udzielona przez dyrektora w obecności wychowawcy, 
-   nagana udzielona przez dyrektora w obecności rodziców ze 
sporządzeniem notatki służbowej, 
-     pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 
-     zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 
-     przeniesienie ucznia do równoległej klasy tej szkoły. 

              14. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem 
samorządu   uczniowskiego, wychowawcy lub dyrektora szkoły w terminie dwóch 
dni. 

               1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) w formie pisemnej wnoszą do 
dyrektora zespołu  zastrzeżenia do wymierzonej kary lub prośbę o jej odwołanie. 

               2.  Dyrektor powołuje komisję w składzie: dyrektor lub zastępca dyrektora, pedagog 
szkolny, wychowawca klasy, przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego, 
która rozpatruje złożone zastrzeżenia lub prośbę o odwołanie. 

               3.  Komisja  po rozpatrzeniu zastrzeżenia podejmuje decyzję o podtrzymaniu kary b 
jej złagodzeniu lub odwołuje. 

 
                 
 
 
 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

KARTA OBSERWACJI UCZNIA 

Postawa ucznia w szkole, poza szkoła i w grupie rówieśniczej. 

 

Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………… 

Klasa ................................                                     rok szkolny................................... 

LP KATEGORIA I semestr II semestr 

1.  Przygotowanie do zajęć lekcyjnych   

2.  Higiena osobista  i estetyczny wygląd   

3.  Szacunek dla rówieśników   

4.  Szacunek dla dorosłych   

5. Pochwały za pozytywne działania na rzecz szkoły i środowiska   

6. 100% frekwencja (+3)   

7. Brak uwag (+3)   

8. Za każdą uwagę  (od -1 do -3)   

9. Usprawiedliwione wszystkie nieobecności (+3)   

10. Za każdą nieusprawiedliwioną godzinę (-1)   

11. Za każdą godzinę wagarów (-3)   

12.  Za każde spóźnienie (-1)   

13. Za każdą bójkę (-5)   

14. Za palenie tytoniu, E-papierosów, picie alkoholu i inne używki 

(np. narkotyki, dopalacze): (-10) 

  

15. Za wejście w konflikt z prawem (-20)   

16.  Kultura słowa   

17.  Poszanowanie mienia szkoły i miejsc, w których uczeń przebywa   

18. Uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych    

19. Udział w organizacjach pozaszkolnych   

20. Udział w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu szkolnym 

(+1) 

  

21. Udział w pozaszkolnych konkursach i zawodach sportowych 

[+1(G),+2(P),+4(R),+6(W),+8(OP)] 

  

22. Samoocena ucznia   

23. Ocena nauczycieli   

24. Ocena wychowawcy (od -5 do +5)   

 SUMA  PUNKTÓW                                                                            

 

 LEGENDA 

Zawsze-  (+3) 

Często                   -  (+2) 

Czasami, rzadko   - (+1) 

Nigdy      - (-1) 

 

Wychowawca, nauczyciele i samoocena wg punktacji: 

 

Wzorowe                  - (+2) 

Bardzo dobre            -(+1) 

Dobre                        - (0) 

Poprawne                  - (-1) 

Nieodpowiednie        - (-2) 

Naganne                    - (-3) 

Punktacja 

           I półrocze                                                           II półrocze 

58 pkt i powyżej- wzorowe                             115 pkt i powyżej- wzorowe 

57-40 pkt – bardzo dobre                                 114- 79 pkt- bardzo dobre 

39-20 pkt – dobre                                              78- 39 pkt- dobre 

19-5 pkt – poprawne                                          38- 9 pkt- poprawne 

4- (-15) pkt- nieodpowiednie                             8- (-29pkt)- nieodpowiednie 

poniżej -15 pkt-  naganne                                   poniżej -30pkt- naganne 

 

 



Ad. pkt 2 KOU: Jeśli uczennica/ uczeń pofarbuje włosy w czasie wakacji i w takich przyjdzie 

we wrześniu do szkoły lub zrobi to w trakcie roku szkolnego otrzymuje (-5 pkt). Jeśli 

uczennica/ uczeń nosi agresywną fryzurę (wycięte litery na głowie, irokez) i w takiej 

przyjdzie we wrześniu do szkoły otrzymuje (-5 pkt). Jeśli zrobi to w trakcie roku szkolnego- 

najpierw wychowawca zwraca mu uwagę, by poprawił fryzurę; jeśli tego nie zrobi otrzymuje 

(-5 pkt). Jeśli uczennica stosuje makijaż i ma pomalowane paznokcie otrzymuje upomnienie 

od wychowawcy. Jeśli nie zastosuje się do upomnienia, otrzymuje (-1 pkt) 

Ad. pkt 5 KOU: Uczniowie, którzy pełnią funkcję chorążego lub asysty w poczcie 

sztandarowym otrzymują +3 pkt za każde reprezentowanie szkoły (wyjazdy do Wolsztyna lub 

okolic/ wyjście do kościoła w Obrze) na ważnych uroczystościach patriotycznych, 

religijnych, kulturalnych. 

- Za obsługę sprzętu nagłaśniającego uczeń otrzymuje +2 pkt za każdą imprezę (niezależnie 

od ilości prób). Punkty do dziennika wpisuje organizator imprezy. 

- Za udział w apelach okolicznościowych, spektaklach, akademiach itp. uczeń może 

otrzymać maksymalnie +5 pkt (próby + występ). Punkty przyznaje nauczyciel 

organizujący daną imprezę. Liczba punktów powinna być uzależniona od 

indywidualnego wkładu pracy ucznia. Jeżeli przedstawienie, apel itp. będzie powtórnie 

wystawiony w odstępie czasowym, to nauczyciel prowadzący może przyznać +2 pkt. 

- Za każdą pochwałę uczeń może otrzymać maksymalnie +3 pkt. Liczbę punktów 

wpisuję autor pochwały. 

Ad. pkt 8 KOU: 

- Za każdą uwagę uczeń może otrzymać od -1 do -3 pkt. Liczbę punktów minusowych 

wpisuje autor uwagi. 

Ad. pkt 13 KOU: 

-  jeśli zaistnieje bójka pomiędzy uczniami i istnieje możliwość ustalenia kto tę bójkę 

rozpoczął (był agresorem) lub ta osoba sama się przyzna bądź zostanie wskazana przez 

świadków zajścia wtedy taki uczeń otrzymuje (-5 pkt w KOU).  

- jeśli zaistnieje bójka pomiędzy uczniami i nie ma możliwości ustalenia kto tę bójkę 

rozpoczął, a żaden z uczniów nie wskaże agresora, wtedy obaj uczniowie mają po (-5 pkt  

w KOU) 

Ad. pkt 18 KOU: Za zajęcia pozalekcyjne uważa się: zajęcia kół przedmiotowych, chór, SKS, 

ognisko misyjne 

 

 

 

-Prowadzący zajęcia pozalekcyjne wpisuje liczbę punktów w oparciu o legendę, gdzie 

przez: 

ZAWSZE rozumiemy 85%-100% (+3pkt) 

CZĘSTO rozumiemy 60%-84% (+2pkt) 

CZASAMI,RZADKO rozumiemy 35%-59% (+1pkt) 

- Zajęcia SKS z uwagi na zwiększoną liczbę godzin w tygodniu punktujemy: 

ZAWSZE rozumiemy 85%-100% (+5pkt) 

CZĘSTO rozumiemy 60%-84% (+3 pkt) 

CZASAMI, RZADKO rozumiemy 35%-59% (+2pkt) 

Ad. pkt 19 KOU: Za zajęcia pozaszkolne uważa się pracę w organizacjach działających na 

rzecz środowiska lokalnego. Wymaga się zaświadczenia lub innego dokumentu 

wystawionego przez opiekuna organizacji potwierdzającego aktywny udział (frekwencja 

minimum 50%). Za każdą organizację uczeń otrzymuje +3 pkt. 

Ad. pkt 20 KOU: Za udział w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu szkolnym 

uczeń może otrzymać (+1 pkt).Dodatkowym bonusem za I miejsce są (+2pkt), za II i III 

miejsce jest (+1pkt). Jeżeli uczeń bierze udział na etapie szkolnym w konkursach 

przedmiotowych np. Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego to otrzymuje (+ 1 pkt). 



Ad. pkt 21 KOU: Za udział w pozaszkolnych konkursach i zawodach sportowych, do których 

przygotowuje nauczyciel ze szkoły uczeń może otrzymać [+1(G), +2(P), +4(R), +6(W), 

+8(OP)]. Dodatkowo uczniowie otrzymują bonusy: 

- na etapie gminy (+2 za I,II,III miejsce), na etapie powiatu (+3 za I,II,III miejsce), na etapie 

rejonu (+4 za I,II,III miejsce), na etapie województwa (+5 za I,II,III miejsce; +4 za IV, V; +3 

za VI, VII; +2 za VIII, IX; +1 za X), na etapie ogólnopolskim (+8 za I,II,III miejsce: +7 za 

IV,V,VI; +6 za VII,VIII,IX; +5 za X,XI,XII; +4 za XIII,XIV,XV; +3 za XVI, XVII; +2 za 

XVIII,XIX; +1 za XX).  

- jeżeli konkurs przebiega etapami, punktujemy ostatni etap konkursu! 

- jeśli uczeń wziął udział w konkursie ogólnopolskim lub międzynarodowym np. Kangur, 

który przebiegał bez etapów uczeń otrzymuje maksymalnie +3 pkt. W przypadku gdy uczeń 

zajął miejsce lub otrzymał wyróżnienie uzyskuje dodatkowo +2 pkt. 

Ad. pkt 24 KOU: Ocena wychowawcy (od -5 do +5). Jest to pula punktów do dyspozycji 

wychowawcy. Nauczyciel może ucznia nagrodzić dodatnimi punktami za np. postawę, pomoc 

koleżeńską, wzorowe wypełnianie obowiązków ucznia, pełnienie dodatkowych funkcji  

w klasie, szkole; aktywny udział w projektach szkolnych. Uczeń może otrzymać punkty 

ujemne za np. niewypełnianie obowiązków, notoryczne napomnienia, nieprzestrzeganie zasad 

zapisanych w statucie i WSO. 
 
 
 
 
14. Ogólne kryteria ocen zachowania. Uczeń otrzymuje ocenę: 
Wzorową - gdy spełnia wszystkie wymogi uzyskania oceny bardzo dobrej  oraz jest zawsze 
wzorem dla innych; zarówno pod kątem wywiązywania się z obowiązków szkolnych jak i w 
zakresie kultury osobistej i podejmowania wszelakich pozytywnych inicjatyw. W pełni 
wykorzystuje swoje uzdolnienia i reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach osiągając 
znaczące wyniki. 
Bardzo dobrą - gdy spełnia wymogi uzyskania oceny dobrej i stara się często inicjować 

pozytywne działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska. Reprezentuje szkołę w konkursach 
i zawodach sportowych. Jest aktywny i kreatywny. 
Dobrą - kultura zachowań ucznia nie budzi zastrzeżeń. Jest obowiązkowy, życzliwy, 
sumiennie podchodzi do obowiązków szkolnych i pracuje na rzecz szkoły. To osoba rzetelna, 
godna zaufania i szanująca pracę innych i cudze mienie. Dba o higienę osobistą oraz 
przestrzega zasad bezpieczeństwa swojego jak i innych. Nie stosuje używek i substancji 
zagrażających zdrowiu. Z szacunkiem odnosi się do osób dorosłych i rówieśników. Zna 
tradycje szkoły i dba o jej dobre imię. Uczeń nie wykazuje własnej inicjatywy w działaniach 
na rzecz szkoły i środowiska. 
Poprawną - uczeń nie spełnia wymogów uzyskania oceny dobrej, a ponadto zdarza się, że 
łamie normy zachowań międzyludzkich, jednakże wykazuje chęć poprawy. Nie jest 
zainteresowany poszerzaniem swojej wiedzy ani rozwojem swojej osobowości. Sporadycznie 
angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły. Nie stosuje używek ani substancji szkodliwych 
dla zdrowia. 
Nieodpowiednią- uczeń wielokrotnie łamie normy zachowań międzyludzkich i nie wykazuje 
chęci poprawy. Nie jest w ogóle zainteresowany przyswajaniem wiedzy i samorozwojem oraz 
wykazuje lekceważący stosunek do ocen niedostatecznych. Często wagaruje i opuszcza 
lekcje bez usprawiedliwienia. Nie podejmuje jakichkolwiek działań na rzecz klasy i szkoły. 
Zdarza się, że stosuje przemoc fizyczną i podejmuje próby kontaktu z używkam i i wszelkimi 
substancjami zagrażającymi zdrowiu. 
Naganną - uczeń łamie podstawowe zasady kultury osobistej i współżycia społecznego na 
terenie szkoły oraz poza nią. Popadł w konflikt z prawem. Pomimo wielokrotnych upomnień 
stosuje używki. Notorycznie wagaruje. Nagminnie stosuje przemoc fizyczną. 
 
 
 
 
 
Tekst jednolity przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2017r. 



 
 
 
 
 
 
 
Samorząd Uczniowski  Rada Rodziców   Rada Pedagogiczna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA   KLAS  I  -  III  SP 
 

I.    CELE  OCENIANIA 
Nauczyciele klas I –III będą rzetelnie realizować zadania, dążyć do wszechstronnego 
rozwoju ucznia, wspomagać go, motywować i rozbudzać chęć do nauki, kształcić                              
i wychowywać do umiłowania Ojczyzny, dbać o kształtowanie u ucznia postaw moralnych. 
Oceniając, będą pamiętać o założeniach poniższego systemu oceniania i eksponować 
indywidualny rozwój każdego ucznia. 
 

1. Oceniamy obecny stan rozwoju dziecka, uwzględniając jego możliwości i wysiłek 
włożony w proces uczenia się. 

2. Przekazujemy uczniowi co zrobił dobrze. 
3. Udzielamy wskazówek, co wymaga poprawy i jak powinien dalej pracować. 
4. Motywujemy do dalszej pracy. 

 
 

II. PROCEDURY  OCENIANIA 
1. SPOSOBY  GROMADZENIA  INFORMACJI: 

a) arkusz wstępnej obserwacji ucznia klasy pierwszej opracowany przez wychowawcę, 
b) dziennik elektroniczny, 
c) karty wiadomości i umiejętności, 
d) notatki nauczyciela. 

 
2. FORMY  OCENIANIA 

a) komentarz ustny, 
b) komentarz pisemny, 
c) symbole słowno-obrazkowe, 
d) stopnie szkolne z plusami i minusami, 



e) ocenianie gestem i mimiką, 
f) arkusz osiągnięć ucznia z komentarzem i wskazówkami do dalszej pracy po 

pierwszym semestrze, 
g) ocena opisowa na koniec roku szkolnego (świadectwo szkolne). 

 
3. OCENIE PODLEGA 

a) osiągnięcia edukacyjne, 

b) zachowanie ucznia, 
 

4. SPOSÓB UZASADNIENIA USTALONYCH OCEN 
                  6    -  celujący (wspaniale, samodzielnie, bez błędów), 
                  5    -  bardzo dobry ( bardzo ładnie, samodzielnie, starannie, drobne usterki) 
                  4    -  dobry   (dobrze, z małą pomocą nauczyciela, kilka błędów) 
                  3    -  dostateczny (z pomocą nauczyciela, niestarannie, błędy) 
                  2    -  dopuszczający ( słabo, wiele błędów, duża pomoc, niestarannie) 

1 -  niedostateczny (nie opanował, nie wykonał, zrobił źle, nie zna, nie umie)  
 

III. ZASADY  OCENIANIA 

1. ZASADA  DOKUMENTOWANIA  I UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI 
A. Dokumentacja zasadnicza: 

• dziennik elektroniczny – do wglądu rodziców, 
• ocena opisowa- otrzymuje rodzic na piśmie. 

 
B. Dokumentacja wspomagająca (do wglądu u nauczyciela lub w dzienniku 

elektronicznym): 
• karty pracy, 
• testy, sprawdziany, 
• wytwory pracy dziecka, 
• zeszyt ucznia, 
• notatki nauczyciela o uczniu 

 
2. ZASADA  KOMUNIKOWANIA 

a) wywiadówki,  
b) spotkania indywidualne, 
c) imprezy okolicznościowe, 
d) komunikaty przekazywane w formie uwag, komentarzy w zeszycie i dzienniku 

elektronicznym. 
 

3. ZASADA WZMOCNIENIA POZYTYWNEGO 
a) wyeksponowanie osiągnięć, sukcesów, postępów ucznia w rozwoju, 
b) podkreślanie tych form aktywności, w których dziecko odnosi szczególne sukcesy, 
c) eksponowanie uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

 
4. ZASADA JAWNOŚCI 

a) uczeń i rodzice są na bieżąco informowani o każdej otrzymanej ocenie za zdobyte 
wiadomości i umiejętności, 

b) uczeń i rodzice wiedzą co podlega ocenie, 
c) każda forma oceniania jest znana i rozumiana przez dzieci i rodziców 

 
 
Tekst jednolity przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2017r. 
 
 
 
 
 
 
Samorząd Uczniowski  Rada Rodziców   Rada Pedagogiczna 
 



 
 
 
 
 
 


