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Zasady ogólne 
 

§ 1 
 

Wewnątrzszkolny system reguluje warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkole. 

 
§ 2 

  
Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają: 

 
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
b) zachowanie się ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne, które mają wpływ na 
funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziałują na środowisko szkolne. 
 

§ 3 
 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie  osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z 
podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania 
uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego  
i norm etycznych oraz obowiązków ucznia. 

 
§ 4 

 
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego. 
2. Wewnątrzszkolne ocenianie  osiągnięć edukacyjnych ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  postępach w tym 
zakresie; 

b) udzielanie pomocy uczniowi w organizowaniu  i  samodzielnym planowaniu  
procesu uczenia się i rozwoju; 

c)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach i   specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
3. Wewnątrzszkolne ocenianie  obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich 
rodziców (prawnych opiekunów); 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  
c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania według przyjętej skali i formy;  

d) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  



e) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według  przyjętej 
skali; 

f) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

g) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 
§ 5 

 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych  
i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 
zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej i skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zachowania. Fakt ten wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym, w rubryce 
notatki, pisząc datę poinformowania uczniów oraz rodziców i umieszcza swój podpis. 

 
3. Rodzice potwierdzają zapoznanie się z informacjami określonymi w punkcie 1 

własnoręcznym podpisem. 
 

 
Ocenianie zachowania 

 
§ 6 

 
Wewnątrzszkolne ocenianie  zachowania ucznia ma na celu: 

a) wspieranie rozwoju psychicznego, kształtowanie jego dojrzałości, samodzielności  
i odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności współżycia w grupie; 
b) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą – w tym kształtowanie własnego 
charakteru; 
c) dostarczanie rodzicom informacji na temat zachowania się ucznia, pomoc rodzicom  
(prawnym opiekunom) w ich pracy wychowawczej; 
d) wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu 
wychowawczego. 
 

§ 7 
 

Wewnątrzszkolne ocenianie  zachowania ucznia obejmuje: 
a) informowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania 
zachowania i podstawowych wymaganiach wychowawczych przez wychowawcę klasy na 
początku każdego roku szkolnego; 
b) bieżące obserwowanie dzieci, gromadzenie informacji o zachowaniu się uczniów i 
systematyczne przekazywanie ich rodzicom (prawnym opiekunom); 



c) formułowanie okresowych i rocznych klasyfikacyjnych ocen z zachowania według zasad, 
skali i w formach przyjętych w niniejszym regulaminie; 
d) ewentualną realizację przewidywanej w niniejszym regulaminie procedury odwoływania 
się od oceny z zachowania. 

§ 8 
  

1.   Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności: 
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
c) dbałość o honor i tradycje 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      
2.   W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ocenami 
opisowymi. 
3.  W klasach IV - VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania ustala się 
według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, 
naganne. 
4.  Śródroczne i roczne oceny zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu  
     umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
5.  Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo  indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – 
pedagogicznej uwzględnić wpływ stwierdzanych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie 
6.  Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na: 
a)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
b)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem punktu 7 
i 8. 
7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu 
ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 
8.  Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną  z zachowania nie otrzymuje promocji do kasy programowo wyższej, a uczeń 
klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 
9.Śródroczną i końcoworoczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca, biorąc pod 
uwagę: oceny bieżące, samoocenę ucznia,  ocenę wyrażoną przez uczniów danej klasy, 
opinie innych nauczycieli.  

 
§ 9 

 
 Szczegółowe kryteria oceniania zachowania zawarte są w Regulaminie oceniania 
zachowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie. 

 
 

 
Warunki i sposób klasyfikowania i oceniania 

 
Zasady ogólne 

 
§ 10 

 
1.  Proces oceniania jest jawny w każdej jego fazie zarówno dla ucznia jak i jego rodziców 
(prawnych opiekunów). Mają oni prawo do bieżącej informacji o ocenach cząstkowych, 



wynikach i ocenach wszelkich prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości oraz wglądu do 
dokumentacji związanej z  obserwacją i ocenianiem ucznia. 
2.   Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób 
postronnych. Za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych szkoły oraz 
uczniów tej samej  klasy. 
 

§ 11 
 

1.   Oceny klasyfikacyjne okresowe i roczne  oraz cząstkowe oceny bieżące w klasach IV – 
VIII wystawia się według następującej skali: 
 
  a)   stopień celujący - cel – 6 

  b)   stopień bardzo dobry –bdb -  5 

  c)   stopień dobry – db -  4 

  d)   stopień dostateczny – dst -  3 

  e)   stopień dopuszczający –dop -  2 

  f)   stopień niedostateczny – ndst – 1 

 

2. Oceny klasyfikacyjne okresowe i roczne w klasach I – III mają charakter opisowy. 

3. W klasach I – III bieżąca ocena z języka angielskiego wyrażona jest cyfrą w skali 
określonej w pkt 1. 

4. Ocena bieżąca z pozostałych edukacji w klasach I – III wyrażona jest symbolem 

cyfrowym 1-6.  

§ 12 
 

Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne 
przepisy.  
W przypadkach nimi nie uregulowanych (np. dotyczących pisemnych prac kontrolnych, kart 
obserwacji) okres ten nie może być krótszy niż do końca roku szkolnego. Nauczycieli 
prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, które rodzaje dokumentacji, nie 
określone odmiennymi przepisami, podlegają przechowywaniu i na jakich zasadach. 
 

§ 13 
 
1.  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej  opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować  wymagania edukacyjne w 
stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 
rozwojowe. 
2.    Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się 
odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i 
prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy maja trudności w 
przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo – 
percepcyjnego. 
3.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
 

 
Ocenianie bieżące 



 
§ 14 

 
Oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych dokonuje 

nauczyciel prowadzący te zajęcia; w szczególności zobowiązany jest on do wystawienia 
ocen klasyfikacyjnych; oceny cząstkowe może wystawiać również nauczyciel okresowo 
zastępujący nieobecnego nauczyciela stale prowadzącego określone zajęcia. 
 

§ 15 
 

Przedmiotem osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są: 
a) zakres wiadomości i umiejętności; 
b) stopień zrozumienia materiału programowego; 
c) umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych, 
wymagających twórczego podejścia do problemu; 
d) zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego 
poziomu wiadomości i umiejętności; 
e) umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności. 
 

 
 

§ 16 
Testy kontrolne i sprawdziany nauczyciel ocenia wg ustalonego wcześniej klucza i 

skali. 
 

§ 17 
 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki 
należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
 

§ 18 
 

Skalę ocen określoną w § 11 rozszerza się poprzez dodanie do oceny znaków,,+’’ i ,, 
- ”,  w przypadku wystawiania bieżących ocen cząstkowych.  

 
§ 19 

 
1.Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 
2.Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas 
lekcji danych zajęć edukacyjnych. Rodzice (prawni opiekunowie) mają do tego prawo w 
czasie dyżurów nauczycieli dla rodziców i zebrań. 
3.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję czy i na jakich 
warunkach udostępnia uczniom pisemne prace kontrolne do domu. 
 

§ 20 
 

Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom 
szkolnym: 
 

a) na ocenę celującą: 
       

 opanowanie 100% (wymaganego w momencie wystawiania oceny) materiału 
programowego w obszarze wiadomości i umiejętności, treści powiązane w 
logiczny układ, (prace kontrolne, sprawdziany i zadania bezbłędne) 



 osiągnięcia w szkolnych i pozaszkolnych formach aktywności związanych z 
danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe); 

 wykonywanie samodzielnie dodatkowych zadań, w których uczeń wykaże się 
rozumieniem uogólnień i związków między nauczanymi treściami oraz 
umiejętnością wykorzystania wiedzy w celu rozwiązywania problemów w 
twórczy sposób. 

b) na ocenę bardzo dobrą: 

 opanowanie powyżej 90% (wymaganego w momencie wystawiania oceny) 
materiału programowego w obszarze wiadomości i umiejętności, treści 
powiązane w logiczny układ; 

 właściwe rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi, 
samodzielne wyjaśnianie zjawisk, wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce, 
stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązywanie 
problemów (o odpowiednio dobranym stopniu trudności) w twórczy sposób; 

 poprawny język i styl wypowiedzi, sprawne posługiwania się obowiązującą w 
danym przedmiocie terminologią, precyzja i dojrzałość ( odpowiednia do wieku) 
wypowiedzi ustnych i pisemnych; 

c) na ocenę dobrą: 

 opanowanie większości materiału programowego (powyżej 70%); 

 poprawne rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi oraz 
przy inspiracji nauczyciela- wyjaśnianie zjawisk i umiejętna ich interpretacja; 

 stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych 
samodzielnie,  
w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela; 

 ujmowanie podstawowych  pojęć i praw za pomocą terminologii właściwej dla 
danej dziedziny wiedzy, wypowiedzi klarowne w stopniu zadowalającym, nieliczne 
usterki stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi umiarkowana. 

d) na ocenę dostateczną: 

 zakres opanowanego materiału programowego ograniczony do treści 
podstawowych  
(w zakresie powyżej 50%), uczeń rozumie tylko najważniejsze związki i 
powiązania logiczne między treściami; 

 poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, stosowanie wiedzy i umiejętności  
w sytuacjach typowych ( teoretycznych i praktycznych) z pomocą nauczyciela; 

 przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja  
i klarowność wypowiedzi, niewielkie i nieliczne błędy. 

e) na ocenę dopuszczającą: 

 uczeń posiada konieczne (powyżej 30%) , niezbędne do kontynuowania nauki 
wiadomości  
i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień; 

 słabe rozumienie treści programowych, odtwarzanie podstawowych wiadomości, brak 
umiejętności wyjaśniania zjawisk; 

 nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w 
formułowaniu myśli. 

f) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań nawet na ocenę 
dopuszczającą, którego wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszym 
kształceniu, który nie skorzystał z pomocy, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy  
i umiejętności. 

 
§ 21 

 
1. Nauczyciel ma obowiązek oceniania uczniów rytmicznie, przynajmniej raz w miesiącu, z 
różnych form aktywności. Ustala się minimum ocen w okresie - przy tygodniowym 
wymiarze: 



        a) 1 godz. – 3 oceny bieżące 
        b) 2 godz. – 4 oceny bieżące 
        c) 4 godz. – 5 ocen bieżących 
        d) 5 godz. – 6 ocen bieżących 
        e) 6 godz. – 7 ocen bieżących. 
 
2.   Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu 
formy aktywności ucznia. Nauczyciel powinien stosować różnorodne, choć nierównocenne, 
metody sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia (np. odpowiedzi ustne, prace 
domowe, inne prace dodatkowe, pisemne sprawdziany wiadomości, pisemne prace 
stylistyczne). 
3.   Oceny za pisemne prace klasowe, sprawdziany ,wypracowania domowe nauczyciel 
wpisuje na czerwono, pozostałe na niebiesko lub czarno.  
4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady 
poprawiania ocen cząstkowych. 
 

§ 22 
 

1.  Rozróżnia się następujące kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności 
uczniów: 
a)   praca klasowa - obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma 
znaczący wpływ na ocenę okresową; zasady przeprowadzania: 

 uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, 

 w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia 
nie więcej niż trzy; 
b) sprawdzian, test, zadanie klasowe - obejmuje materiał z kilku lekcji, lub danego cyklu 

tematycznego; zasady przeprowadzania: 

 uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych, 

 nie można przeprowadzać sprawdzianu w dniu, w którym jest zapowiedziana praca 
klasowa; 

c) krótkie sprawdziany, tzw. ,,kartkówki’’- kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności  
z ostatniego cyklu lekcji (1-3 godz.) lub pracy domowej, wstawiane na ich podstawie 
stopnie mają rangę oceny z odpowiedzi ustnej, przy ich przeprowadzaniu nie występują 
ograniczenia wymienione w punktach (a) i (b). 

2.   Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione i ocenione w 
ciągu 7 dni od ich napisania przez uczniów. 
3.   W przypadku nieprzystąpienia do pisemnego sprawdzianu wiadomości z powodu 
nieobecności  
w szkole uczeń ma prawo (w razie nieobecności usprawiedliwionej) i jeżeli tak postanowi 
nauczyciel – obowiązek przystąpienia do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii 
materiału lub zaliczenia jej w inny sposób w ciągu dwóch najbliższych lekcji po zakończeniu 
okresu przewidzianego na uzupełnienie braków. 

 
§ 23 

 
1.   Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo, w zależności od czasu 
trwania nieobecności, być nieprzygotowanym w zakresie: 

a) w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień nie odrobić 
pisemnych prac domowych; przez trzy kolejne dni nauki nadrobić zaległości i 
uzupełniać materiał (wiadomości, zeszyty, itp.) – w tym czasie jest zwolniony z 
odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości; 

b) w trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, które uczeń opuścił z przyczyn 
usprawiedliwionych, a nieobecność była krótsza niż tydzień, uczeń jest zwolniony  
z odrobienia pisemnej pracy domowej i sprawdzania wiadomości tylko w zakresie 



uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego materiału -wprowadzonego w 
trakcie tej nieobecności. 

2.    Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych, 
sprawdzianów i kartkówek bezpośrednio po całodniowej (co najmniej do godz. 18.00) lub 
kilkudniowej wycieczce szkolnej, a także w przypadku  innych wyjazdów i wyjść uczniów 
związanych z uroczystościami środowiskowymi lub religijnymi. 
3. Uczeń ma prawo prosić o zwolnienie go z odpowiedzi w przypadku tzw. Szczęśliwego 
numerka i Dnia elegancji (zgodnie z regulaminami opracowanymi przez SU- załączniki). 

 
§ 24 

 
Na podstawie powyższego systemu oceniania nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów konstruują Przedmiotowe systemy oceniania oraz System oceniania w 
klasach I - III, w których umieszczają szczegółowe kryteria oceniania. 

 
Klasyfikowanie i promowanie uczniów 

 
§ 25 

 
Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: 

a) pierwszy okres trwa od 1 września do 31 stycznia; 
b) jeżeli ferie zimowe przypadają w styczniu to pierwszy semestr trwa do ostatniego dnia 

nauki przed feriami zimowymi; 
c) drugi okres trwa od 1 lutego do końca roku szkolnego z zastrzeżeniem  punktu b. 

 
§ 26 

 
1.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia 
oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych  ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania z 
zastrzeżeniem §8 pkt 2, §11 pkt 2 . 
2.  Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 
programu edukacyjnego, opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz 
ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 
3. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych z wyjątkiem 
religii są ocenami opisowymi.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z religii wyrażona 
jest stopniem w skali od 1-6. 

§ 27 
 

 Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna  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.  
 

§ 28 
 

Ocena roczna odzwierciedla wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym roku 
szkolnym i jest wystawiana na podstawie ocen za oba okresy według zasad przyjętych przez 
nauczyciela. 

 



§ 29 
 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. 
Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 
ponadwojewódzkim po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 
 

§ 30 
 

Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nieprzeprowadzenia 
klasyfikacji okresowej za pierwszy okres, jeżeli istnieją podstawy do oceny osiągnięć 
edukacyjnych ucznia w drugim okresie, a jego wiadomości i umiejętności z pierwszego 
okresu zostały uzupełnione i pozwalają na kontynuowanie nauki w klasie programowo 
wyższej lub ukończenia szkoły. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ustala sposób i 
termin nadrobienia , a następnie zaliczenia pierwszego okresu. 

 
§ 31 

 
1.   W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony za czas określony z zajęć 
wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych i technologii informacyjnej . 
Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w/w podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o 
ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz 
na czas określony w tej  opinii.  
2.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego informatyki, zajęć 
komputerowych i technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 
oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji i przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się,,zwolniony’’ albo „zwolniona”. 
3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego 
etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z Autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z 
nauki drugiego języka obcego. 
4. W przypadku ucznia o którym mowa w punkcie 3, posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka 
obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

 
 

 
 

§ 32 
  

Klasyfikację okresową za pierwszy okres przeprowadza się w ciągu ostatnich dwóch 
tygodni tego okresu, a klasyfikacje za drugi okres i roczną w ciągu ostatnich dwóch tygodni 
zajęć przed wakacjami. 
 

§ 33 
 

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



§ 34 
 

1.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Egzamin obejmuje 
materiał z okresu, w którym uczeń nie został sklasyfikowany. 
2.Na prośbę nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych ucznia lub 
jego rodziców ( prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny. Zgody takiej można udzielić w następujących przypadkach: 

a) takiego poziomu zdolności ucznia, który pozwala przewidywać możliwość 
samodzielnego uzupełnienia ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach oraz 
skutecznego kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia; 

b) trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej  
w rodzinie. 

 
§ 35 

 
Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny 
poza szkołą. 
W tym przypadku egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 
technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne 
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 

§ 36 
 
1.  Egzamin klasyfikacyjny z materiału pierwszego lub drugiego okresu przeprowadza się nie 
później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia pierwszego semestru lub rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
2.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami).  
3.   Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia 
dyrektorowi szkoły, następnie egzamin przeprowadza jednoosobowo nauczyciel prowadzący 
określone zajęcia dydaktyczne. Poziom pytań i zadań egzaminacyjnych musi umożliwiać 
wystawienie ocen od dopuszczającej do bardzo dobrej. 
4.   Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w § 35 przeprowadza jednoosobowo 
nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 
dla odpowiedniej klasy. Egzaminator ustala z uczniem oraz jego rodzicami(prawnymi 
opiekunami)  liczbę zajęć edukacyjnych z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 
jednego dnia. 
5.   Egzamin klasyfikacyjny może składać się z części pisemnej i ustnej, lub tylko z części 
pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki i muzyki, z informatyki, techniki oraz wychowania 
fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 
 
 

§ 37 
 

Z przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 
datę egzaminu, imiona i nazwiska egzaminatora i egzaminowanego, pytania i zadania 
egzaminacyjne oraz zwięzłą charakterystykę odpowiedzi (jeśli egzamin obejmował tylko 
część ustną) i wykonania zadań przez ucznia. Do protokołu załącza się prace pisemne 
ucznia. 
 

§ 38 
 



Uczeń, który otrzymał z egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczna znajduje 
się w sytuacji prawnej, jak gdyby otrzymał kresową/roczną ocenę niedostateczną. 
 

§ 39 
 

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły. Następny termin ustala się niezwłocznie (w ciągu trzech dni) po 
ustaniu przyczyny uniemożliwiającej stawiennictwo. 
 
 

§ 40 
 

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 
się  „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. 
 

§ 41 
 

1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele za 
pośrednictwem wychowawców zobowiązani są pisemnie poinformować rodziców (prawnych 
opiekunów) uczniów: 
a)  klas IV – VIII  o zagrożeniu okresowymi/rocznymi ocenami niedostatecznymi z zajęć 
edukacyjnych oraz nieodpowiednimi ocenami z zachowania.  
b) klas I - III o  tym, iż uczeń nie uzyskał pozytywnej oceny z zajęć edukacyjnych.  
2. W przypadku trudności w przekazaniu informacji za wystarczające uważa się przekazanie 
informacji telefonicznie lub przesłanie wspomnianego zawiadomienia listem poleconym na 
podany przez rodziców (prawnych opiekunów) adres  faktycznego zamieszkania, a 
przypadku jego braku na adres zameldowania ucznia.  
3. Jeżeli obniżenie oceny z zachowania nastąpiło wskutek zdarzeń mających miejsce na 
mniej niż miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej zawiadomienie 
może nastąpić w terminie późniejszym. 

 
§ 42 

 
1. Na tydzień przed terminem wystawiania ocen nauczyciel  jest zobowiązany w formie 

informacji ustnej poinformować uczniów a za ich pośrednictwem rodziców (prawnych 
opiekunów) o: 

a) przewidywanych ocenach okresowych/rocznych w klasach IV-VIII; 
b)   osiągnięciach edukacyjnych ucznia w klasach I-III. 

2. Obowiązek ten nie dotyczy przypadku nieobecności ucznia w szkole.  
3. Ocena ostateczna może różnić się od prognozowanej nie więcej niż jeden stopień. 
 
 

§ 43 
 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemny wniosek do nauczyciela 
o ustalenie wyższej, niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w 
terminie do trzech dni roboczych od uzyskania informacji. 
2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest obowiązany dokonać analizy 
zasadności wniosku według następujących kryteriów: 
     1) uczeń był obecny na 90% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu, 
     2) w całorocznym ocenianiu bieżącym występuje przynajmniej 50% ocen równych lub 
wyższych od oceny, o którą ubiega się uczeń. 
3. W oparciu o tę analizę nauczyciel może ocenę podwyższyć lub utrzymać. 



4. Nauczyciel może dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia  w formie ustnej lub 
pisemnej w obszarze uznanym przez niego za konieczny. 
5. Uczeń otrzymuje informację (uzasadnienie)  od nauczyciela o ustalonej ocenie 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.   
6. Ustalona w tym trybie postępowania ocena klasyfikacyjna  jest ostateczna. 
7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić nie później, niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych zastrzeżenia do Dyrektora 
Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 
8. Dyrektor Szkoły bada zasadność odwołania i podejmuje określoną ustawą decyzję. 
 

 
 

§ 44 
 

Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych czynności związanych z okresową i 
roczną klasyfikacją uczniów ustala corocznie dyrektor szkoły w porozumieniu z rada 
pedagogiczną. 
 

§ 45 
 

Uczniowi, który napotkał poważne trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną 
oceną klasyfikacyjną (szczególnie: otrzymał niedostateczną ocenę okresową i w drugim 
okresie jest zagrożony nie otrzymaniem promocji) szkoła udziela pomocy w rożnych 
formach, na przykład takich jak: 
a) umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i konsultacjach 
indywidualnych; 
b) udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzieleniu materiału do 
uzupełnienia na części; 
c) zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny; 
d) udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej 
literatury; 
e) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej; 
f) indywidualne ustalenie sposobu, zakresu lub terminów poprawy uzyskanych cząstkowych 
ocen niedostatecznych. 
 

§ 46 
 

1.  Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli został 
sklasyfikowany i jego osiągnięcia edukacyjne oceniono pozytywnie. 
2.  W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 
przez ucznia klasy I- III  na wniosek wychowawcy klasy, po zasięgnięciu opinii rodziców 
ucznia (prawnych opiekunów). 
 

§ 47 
 

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 
lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może 
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu 
roku szkolnego. 
 

§ 48 
 



Uczeń klas IV-VI otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 
wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny 
roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 49. 
 

§ 49 
 

1.  Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo 
najwyższej, uczeń który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z 
jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 
2.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 
plastyki i muzyki, zajęć artystycznych, techniki, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć 
komputerowych oraz wychowania fizycznego , z których egzamin powinien mieć przede 
wszystkim formę  ćwiczeń praktycznych.  
3.  Pytania i zadania (na poziomie wymaganym na ocenę dopuszczającą) przygotowuje 
egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. 
4.  Dyrektor szkoły ma obowiązek wyznaczyć termin egzaminu poprawkowego do dnia 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin poprawkowy powinien 
być przeprowadzony w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
 

§ 50 
 

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 
a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze-jako 

przewodniczący komisji; 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminator; 
c)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne-jako członek 
komisji. 

2. Nauczyciel o którym mowa w punkcie b)  może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własna prośbę, lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji 
dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 
same zajęcia edukacyjne, z tym, że jeśli jest to nauczyciel zatrudniony w innej szkole 
powołanie następuje w uzgodnieniu z dyrektorem tej szkoły. 
3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: datę 
egzaminu, imiona i nazwiska członków komisji oraz egzaminowanego, pytania i zadania 
egzaminacyjne wraz ze zwięzłą charakterystyka odpowiedzi ustnych i wykonania zadań 
przez ucznia. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia. 
 

§ 51 
 

Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  
w wyznaczonym terminie może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, określonym 
przez dyrektora szkoły. 
 

§ 52 
 

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 
klasę  
z zastrzeżeniem § 53. 
 
 

§ 53 
 

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia , rada pedagogiczna może jeden raz w 
ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te 



obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w 
klasie programowo wyższej. 
 

§ 54 
 

Rada Pedagogiczna może skorzystać z możliwości wymienionej w § 53 szczególnie  
w następujących przypadkach: 
a) długotrwała choroba(ponad dwa miesiące) uniemożliwiająca naukę w domu, szpitalu lub 
sanatorium; 
b) spowodowanych zdarzeniami losowymi silnych przeżyć utrudniających koncentrację, 
obniżających sprawność myślenia i uczenia się; 
c) trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w 
rodzinie; 
d) zmiana szkoły na mniej niż trzy miesiące przed zakończeniem roku szkolnego związana  
z niemożliwością uzupełnienia braków wynikających z różnic programowych. 
 
 

§ 55 
 

Przeciwwskazaniami do skorzystania z możliwości w § 54 są: 
a) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, samowolne opuszczanie zajęć 
lekcyjnych bez usprawiedliwienia; 
b) uporczywe uchylanie się od prowadzenia zeszytów oraz wykonywania zadań zleconych 
przez nauczyciela; 
c) nieskorzystanie z pomocy w nauce organizowanej w szkole np. zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze, pomoc koleżeńska, indywidualna pomoc nauczyciela; 
d) niezgłoszenie się, bez usprawiedliwienia na poprawę oceny w wyznaczonych przez 
nauczyciela terminach albo niewykonanie prac poleconych przez nauczyciela w dwóch 
kolejno wyznaczonych terminach. 
 

§ 56 
 

Uczeń klasy VIII kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych  
w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego 
oraz przystąpił w terminie do określonego w odrębnych przepisach sprawdzianu. 
 
 
 

Wyróżnienia  i nagrody 
 

§ 57 
 

Uczniów osiągających najlepsze wyniki klasyfikacji okresowej lub rocznej rada 
pedagogiczna może wyróżnić: 

a) przyznając nagrodę książkową lub rzeczową (klasyfikacja roczna) 
b) w klasach IV – VIII podejmując uchwałę w sprawie promocji z wyróżnieniem 

(klasyfikacja roczna); 
§ 58 

 
Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w 

części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 
a) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w 
zawodach, konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 
działające na terenie szkół, 



b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub  środowiska szkolnego, zwłaszcza w 
formie wolontariatu. 
 

§ 59 
 

Nagrodę książkową lub rzeczową, na wniosek wychowawcy klasy, otrzymuje uczeń, 
który: 

a) posiada 100% frekwencji; 
b) posiada szczególne osiągnięcia naukowe lub sportowe, przede wszystkim w 

konkursach przedmiotowych, wiedzy, artystycznych i zawodach; 
c) W klasach I – III osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce i otrzymał przynajmniej ocenę  

bardzo dobrą  z zachowania; 
d) W klasach IV – VI osiągnął średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych minimum 

4,75 oraz przynajmniej bardzo  dobrą ocenę z zachowania. 
 

 
 

§ 60 
Niniejszy regulamin nie wyczerpuje wszystkich możliwości nagradzania uczniów i nie 

ogranicza praw jakichkolwiek organów szkoły do ustalania własnych nagród i kryteriów ich 
przyznawania. 

 
 

Procedury odwoławcze 
 

§ 61 
 

Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) którzy stwierdzą, że  przy wystawianiu oceny 
okresowej lub rocznej z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania nastąpiło naruszenie 
przepisów niniejszego regulaminu lub innych przepisów prawa, w szczególności jeżeli nie 
przestrzegano kryteriów wystawiania poszczególnych ocen, może wnieść w formie pisemnej 
odwołanie do dyrektora szkoły w terminie trzech dni roboczych od klasyfikacyjnego 
posiedzenia Rady Pedagogicznej. Odwołanie musi zawierać szczegółowo przedstawione, 
konkretne zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaka zdaniem odwołującego się powinna być 
wystawiona. 
 

§ 62 
 
1. W przypadku wpłynięcia zażalenia wspomnianego w § 61 dyrektor szkoły przeprowadza 
postępowanie wyjaśniające w ciągu trzech dni roboczych. Jeżeli w wyniku postępowania  
wyjaśniającego, stwierdzone zostaną istotne uchybienia w procesie wystawiania oceny, 
dyrektor szkoły zarządza przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego lub zwraca się do 
wychowawcy klasy  
o zmianę wystawionej oceny z zachowania.  W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości 
zażalenie oddala się.  
2. Decyzja dyrektora jest ostateczna. Treść decyzji wraz z uzasadnieniem przekazuje się 
wnioskodawcy. 
 

§ 63 
 

1. Egzamin sprawdzający przeprowadza się nie później niż w ciągu 5 dni od dnia wpłynięcia 
zastrzeżenia.  
2. Do egzaminu sprawdzającego stosuje się wszystkie przepisy proceduralne odnoszące się 
do egzaminu poprawkowego, z tym, że pytania i zadania przygotowuje się na poziomie 



wskazanej przez wnioskodawcę oceny. Do osiągnięcia pozytywnego wyniku wypełnić trzeba 
przynajmniej 85% wskazanych zadań.  
3. Negatywny wynik egzaminu oznacza pozostawienie wystawionej przez nauczyciela oceny.  
4. W przypadku osiągnięcia przez ucznia pozytywnego wyniku egzaminu dyrektor szkoły 
zwraca się do nauczyciela o zmianę oceny i wystawienie stopnia zgodnego z wynikiem 
egzaminu.  
5. Wyniki postępowania odwoławczego przedstawia się Radzie Pedagogicznej w celu 
zatwierdzenia  
i ewentualnego  wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie promocji uczniów i ukończenia 
szkoły. 

 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 64 
 

1. Wychowawcy klas corocznie na godzinach wychowawczych (uczniom) oraz na zebraniach 
z rodzicami (rodzicom i prawnym opiekunom) przedstawiają zasady niniejszego regulaminu.  
2.Pełny tekst regulaminu znajduje się do wglądu w kancelarii szklonej. Nikt nie może 
powoływać się na nieznajomość zasad regulaminu. 
 

§ 65 
 

Rodzice, którzy nie uczestniczą w większości dni otwartych i zebrań z rodzicami, 
którzy nie kontaktują się  z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia 
edukacyjne sprawiające uczniowi poważniejsze trudności, w szczególności nie kontrolujący 
systematycznie zeszytów, ćwiczeń, kart pracy uczniów nie mogą w żadnym wypadku, w tym 
kwestionując ocenę powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka oraz 
przewidywanych ocenach okresowych  
i rocznych.  
 

§66 
 

Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji okresowej  
i rocznej oraz w sprawie promocji uczniów i ukończenia szkoły. 
 

§ 67 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2017 roku. 
Uchwałą Rady Pedagogicznej NR 8 – 2017/18 z dnia 21.11.2017 regulamin stanowi 
załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Konstytucji 3 – go maja w Męcinie. 

 
 


