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Podstawa Prawna: 

� Ustawa art. 60 ust.1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  

� Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych. 
� Statut Szkoły Podstawowej nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy w 

Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach. 
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie określa: 

• warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

• kryteria oceniania zachowania, 

• sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce  

i zachowaniu uczniów, 

• warunki oraz tryb otrzymywania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania, 

• przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 

2. Ocenianiu podlegają:  

• osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

• zachowanie ucznia.  

3. Ocenianie ma na celu: 

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie, 

• udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym,  

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

• udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

• motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

• dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach  

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy  

dydaktyczno –wychowawczej. 
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4. Nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców 

o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. 

5. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów i rodziców                      

z przepisami WO. 

6. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów, opracowane przez 

nauczycieli w oparciu o podstawę programową i programy nauczania, są wydzielonym 

dokumentem i znajdują się w wewnątrzszkolnej dokumentacji przebiegu nauczania 

dostępnej w bibliotece szkolnej. 

7. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

• posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

• posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

• posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się, 

• objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole na podstawie 

rozpoznania dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

8. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

9. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę według zapisów w Statucie Szkoły - & 69 p.8. 
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ROZDZIAŁ II 

OCENIANIE 

 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne, 

roczne oraz końcowe).  

2. Ocenianie bieżące w klasach I – III: 

A - wspaniale 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają                          

z indywidualnych zainteresowań, zapewniają pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych 

w praktyce. 

B - bardzo dobrze 

Uczeń posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach. 

Sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji, rozwiązuje problemy i zadania, posługując 

się nabytymi umiejętnościami. 

C - dobrze 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie typowych 

zadań, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela. Poprawnie rozumuje  

w kategoriach przyczynowo – skutkowych. 

D - wystarczająco 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym i na wyższych etapach kształcenia, 

pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień. Potrafi wykonać proste zadania pod 

kierunkiem nauczyciela, wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach. 

E - słabo 

Uczeń posiada minimalną wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonanie (najczęściej  

przy pomocy nauczyciela) prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych 

umiejętności. 

F - bardzo słabo 

Uczeń nie opanował umiejętności wynikających z podstawy programowej kształcenia. 

Poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub poważnie utrudnia kontynuowanie 

nauki. 

Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna w klasach I-III ma formę opisową.  

Śródroczna ocena opisowa  z zachowania i zajęć edukacyjnych przedstawiona jest 

rodzicom w formie  opisu na karcie informacyjnej. Jest ona wynikiem półrocznej 
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obserwacji ucznia,  dotyczącej  postępów w nauce jak i rozwoju społeczno-moralnym.                                                                    

Roczna ocena opisowa z zachowania i zajęć edukacyjnych formułowana jest w zdania 

opisujące zachowanie ucznia oraz stan wiedzy i umiejętności   w poszczególnych 

zakresach edukacyjnych . 

3. Począwszy od klasy IV oceny z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

celujący – 6 

bardzo dobry – 5 

dobry – 4 

dostateczny – 3 

dopuszczający – 2 

niedostateczny – 1.  

Stopień celujący (6) oznacza, że wiedza, umiejętności i osiągnięcia ucznia wykraczają poza 

poziom wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i programu 

nauczania przyjętego przez prowadzącego, są oryginalne i twórcze, uczeń wykazuje dużą 

samodzielność w ich uzyskiwaniu; ponadto uczeń uczestniczy w konkursach 

przedmiotowych. 

Stopień bardzo dobry (5) 

oznacza, że uczeń opanował w pełni zakres wymagań edukacyjnych wynikających  

z podstawy programowej, programu nauczania realizowanego przez nauczyciela, 

samodzielnie rozwiązuje trudne problemy i zadania. 

Stopień dobry (4)  

oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności w stosunku  

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i programu nauczania 

realizowanego przez nauczyciela nie jest pełne, ale nie prognozuje kłopotów w opanowaniu 

kolejnych treści kształcenia; uczeń samodzielnie rozwiązuje typowe zadania. 

Stopień dostateczny (3)  

oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności 

zawarte w podstawie programowej i programie nauczania realizowanym przez nauczyciela, 

co może spowodować kłopoty przy poznawaniu kolejnych treści kształcenia danego 

przedmiotu (dziedziny edukacji); uczeń podejmuje próby rozwiązywania zadań typowych. 
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Stopień dopuszczający (2)  

oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie 

programowej i programie realizowanym przez nauczyciela jest niewielkie, elementarna 

wiedza i umiejętności pozwalają mu jednak na świadomy udział w zajęciach lekcyjnych. 

Stopień niedostateczny (1)  

oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej i programu realizowanego przez nauczyciela, co uniemożliwia mu 

opanowywanie kolejnych treści danego przedmiotu.  

1. W ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie: - przed oceną, + po ocenie. 

2. W dzienniku stosowane są ponadto następujące oznaczenia: 

np – nieprzygotowanie ucznia do lekcji, 

nb – nieobecność ucznia na sprawdzianie lub kartkówce. 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki 

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 

przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.  

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, na czas określony w tej opinii.  

 

SPOSOBY OCENY OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH 

 

 Uczeń powinien być oceniany na wielu płaszczyznach dających mu możliwość 

wykazania się swoimi wiadomościami i umiejętnościami. 

 

Klasy I - III 

1.  W ciągu roku szkolnego oceniane są wiadomości i umiejętności z zakresu 

- mówienia i słuchania, 

- czytania, 

- pisania, 

- matematyczne (rachunkowe i praktyczne), 

- logicznego myślenia, 
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- artystyczne i ruchowe. 

2. Są one sprawdzane i oceniane poprzez: 

- okresowe diagnozy i testy kompetencji, 

- sprawdziany, 

- kartkówki (obejmują wąski zakres materiału, trwają do 15 minut i nie muszą być 

zapowiadane; z kartkówek uczeń może uzyskać maksymalnie ocenę B-bardzo 

dobrą), 

- prace domowe (klasy II – III), 

- aktywność na lekcji, 

- działalność artystyczną, 

- działalność zdrowotno-ruchową. 

3. Sprawdziany i testy są punktowane i w zależności od ilości punktów uczeń może 

uzyskać następujące oceny: 

100% punktów - A 

99% - 90%  punktów - B 

89% - 75%  punktów - C 

74% - 51% punktów - D 

50% - 31% punktów  - E 

30% punktów i poniżej – F. 

 
SPRAWDZIANY PISEMNE  W KLASACH I-III 
 

1. Częstotliwość sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel, dostosowując ich poziom  

i liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów. Sprawdziany są zapowiedziane 

z siedmiodniowym wyprzedzeniem, obejmują materiał z zakresu omawianego działu 

tematycznego. 

2.  Szczegółowy sposób oceniania wiadomości i umiejętności uczniów klas I,II,III,  

  za pomocą bieżących ocen cząstkowych reguluje odrębny regulamin ,,Kryteria ocen     

          cząstkowych dla klasy I, II , III”, który znajduje się do wglądu u nauczyciela   

 prowadzącego zajęcia edukacyjne. 

 

Klasy IV-VI 

1. Odpowiedzi ustne  

Uczeń może być pytany: 
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a) na początku lekcji z trzech ostatnich tematów, 

b) w trakcie lekcji - powtórzenia - z określonego działu, 

c) pod koniec lekcji - z aktualnie omawianego materiału. 

2. Polecenia i ćwiczenia lekcyjne.  

3. Sprawdziany pisemne  

a) wypracowanie,  

b) dyktando, 

c) testy, 

- wyboru, 

- uzupełnień, 

- otwartych pytań, 

d) testy umiejętności. 

4. Wytwory pracy ucznia  

a) prace mogą być wykonane indywidualnie lub zespołowo, 

b) oceniając prace ucznia, należy brać pod uwagę: 

- pomysłowość i oryginalność, 

- estetykę, 

- zgodność z tematem, 

- poszukiwanie i porządkowanie informacji pochodzących z  różnych źródeł. 

5. Notatki w zeszycie ucznia  

a) sprawdzając notatki, należy kierować się: 

- estetyką, 

- czytelnością, 

- zgodnością z tematem, 

- poprawnością ortograficzną (błędy ortograficzne mają wpływ na ocenę notatki 

tylko z języka polskiego). 

6. Obserwacja ucznia - aktywność  

a) oceniając aktywność ucznia, należy uwzględnić: 

- przygotowanie do lekcji, 

- zainteresowanie tematem.  

7. Zadania domowe  

- praca domowa zadawana uczniom może mieć formę ustną lub pisemną; 

- każdy uczeń jest zobowiązany zapisać (zaznaczyć) pracę domową w zeszycie 

przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń lub podręczniku; 



10 
 

- długoterminowe prace domowe (wypracowania, projekty, referaty, zestawy zadań / 

ćwiczeń, prezentacje, lektury, recytacje) są zadawane na czas nie krótszy niż tydzień; 

- nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z obowiązku przygotowania się do niej; 

- bieżące – codzienne prace domowe są oceniane wybiórczo (zgodnie z ustaleniami 

nauczyciela); 

- każdemu uczniowi jest sprawdzana i oceniana długoterminowa praca domowa 

(wypracowania, projekty, referaty, zestawy zadań / ćwiczeń, prezentacje, lektury, 

recytacje); 

- nieprzygotowanie pracy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej. 

8. Zeszyt   

a) sprawdzając zeszyt ucznia, należy się kierować:  

- systematycznością prowadzenia, 

- kompletnością notatek, 

- estetyką.  

9. Udział w zawodach, konkursach i turniejach. 

10. Dodatkowe ustalenia: 

a) Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania z matematyki, języka polskiego  

i wychowania fizycznego dwa razy w półroczu, a z pozostałych przedmiotów raz.  

Fakt nieprzygotowania do lekcji należy zgłosić przed rozpoczęciem zajęć.  

b) Uczeń, który trzeci i kolejny raz (drugi i kolejny raz z pozostałych przedmiotów) 

zgłasza nieprzygotowanie lub brak pracy domowej, otrzymuje ocenę niedostateczną.  

c) Prawo to nie przysługuje w dniu zapowiedzianych sprawdzianów oraz nie dotyczy 

prac długoterminowych. 

d) Ocena semestralna powinna być ustalona na podstawie uzyskanych przez ucznia 

minimum sześciu ocen cząstkowych z języka polskiego, pięciu z matematyki  

i wychowania fizycznego, a z  pozostałych  przedmiotów czterech ocen cząstkowych. 

W liczbie ocen z danego przedmiotu przynajmniej jedna ocena powinna uwzględniać 

inną formę aktywności ucznia niż sprawdzian pisemny i kartkówka. 

e) W przypadku uczniów dysfunkcyjnych ocenę semestralną i końcoworoczną ustala 

nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z nauczycielem wspomagającym. 
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ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW PISEMNYCH W KLASACH IV-VI 

 
1. Duży sprawdzian pisemny ma na celu sprawdzenie wiedzy w zakresie zrealizowanego  

i utrwalonego przedziału programowego. 

2. Sprawdzian ten musi być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, a fakt ten 

powinien być odnotowany w dzienniku. 

3. Istnieje możliwość przeprowadzenia dwóch dużych sprawdzianów tygodniowo  

z różnych przedmiotów. Jednego dnia może być przeprowadzony jeden duży 

sprawdzian.  

4. W wyjątkowych sytuacjach (np. nieobecność nauczyciela w dniu zapowiedzianego 

sprawdzianu) mogą odbyć się trzy sprawdziany w tygodniu. 

5. Nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia o kryteriach oceny pracy pisemnej. 

6. Dopuszcza się stosowanie krótkich (nieprzekraczających 15 min), niezapowiedzianych 

sprawdzianów (kartkówek), obejmujących treść trzech ostatnich lekcji.  

7. Nauczyciel jest zobligowany sprawdzić i oddać uczniom prace w ciągu 14 dni. 

8. Duże sprawdziany są oceniane wg następującej skali: 

Celujący – tak jak bardzo dobry + zadania dodatkowe 

Bardzo dobry – 90 – 100 

Dobry – 75 – 89 

Dostateczny – 50 – 74 

Dopuszczający – 30 – 49 

Niedostateczny – 0 – 29. 

9. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów są udostępniane rodzicom do wglądu. 

    Rodzice mają obowiązek zwrócić podpisane prace w terminie 7 dni. 

        

ZASADY POPRAWY OCEN W KLASACH IV-VI 

 

1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy niesatysfakcjonującej go oceny cząstkowej  

ze sprawdzianu (dotyczy to oceny  dopuszczającej lub dostatecznej) dwa razy  

w semestrze z języka polskiego i matematyki,  jeden raz z pozostałych przedmiotów.  

2. Ocenę niedostateczną z dużego sprawdzianu uczeń ma obowiązek poprawić.  

3. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, na prośbę ucznia, uzgadniają sposób  

i termin poprawy oceny. 
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4. Uczeń ma możliwość poprawy oceny w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty 

jej otrzymania. 

5. W przypadku długiej nieobecności, uczeń jest zobowiązany napisać sprawdzian  

w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

6. Jeżeli uczeń nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, nauczyciel ma prawo 

przeprowadzić sprawdzian w dowolnym czasie. 

 

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O WYNIKACH UCZNIÓW 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Szkoła jest zobowiązana  

do informowania rodziców ucznia o jego osiągnięciach, postępach i zachowaniu  

w następujących formach:  

- zebranie z rodzicami i konsultacje wg harmonogramu podanego na początku roku 

szkolnego, 

- comiesięczne kartki z ocenami ucznia. 

2. Nauczyciel ma obowiązek informowania ucznia o uzyskanej ocenie bezpośrednio  

po wykonanym przez niego zadaniu. 

3. Każdy nauczyciel ma obowiązek bieżącego i systematycznego dokonywania wpisu ocen 

do dziennika lekcyjnego. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują  

do wglądu na zasadach określonych w Statucie Szkoły. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany przechowywać prace kontrolne uczniów do końca etapu 

edukacyjnego. 

6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ocenę. 

7. Informacje o osiągnięciach ucznia powinny być przekazywane rodzicom na zebraniach  

i comiesięcznych konsultacjach w formie pisemnego wykazu ocen (klasy IV - VI)  

i liczby uwag z zachowania lub ustnie w terminie i czasie, który nie koliduje z lekcjami  

i dyżurami. W gestii rodzica jest odebranie raz w miesiącu kartki z ocenami 

cząstkowymi dziecka. 

8. Przeprowadzenie rozmowy ustnej z rodzicami musi być odnotowane w  teczce 

wychowawcy i podpisane przez obie strony. 
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ROZDZIAŁ III 

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIA 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

• wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

• postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

• dbałość o honor i tradycje szkoły; 

• dbałość o piękno mowy ojczystej; 

• dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

• godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

• okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń 

lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

3. W klasach I - III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami 

opisowymi. 

Ocena zachowania ucznia klas I - III wystawiana jest na podstawie trzech kryteriów: 

I. Stosunek do obowiązków szkolnych. 

II. Aktywność społeczna.  

III. Kultura osobista. 

 

I. Stosunek do obowiązków szkolnych 

a) Frekwencja i punktualność (mogą się zdarzyć dwa spóźnienia w semestrze), 

uczęszczanie na lekcje. 

b) Systematyczność i pilność - przygotowanie do lekcji, odrabianie zadań domowych, 

przygotowanie do zajęć - praca – technika, plastyka, wychowanie - fizyczne. 

c) Udział w zajęciach lekcyjnych - aktywność i pracowitość. 

d) Rozwijanie własnych zainteresowań - przynależność do kół zainteresowań, 

systematyczne uczęszczanie na zajęcia dobrowolne, aktywna praca podczas zajęć 

dodatkowych, zachowanie podczas zajęć. 
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II. Aktywność społeczna 

a) Aktywny udział w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych. 

b) Aktywny udział w imprezach szkolnych - akademiach, przedstawieniach. 

c) Udział w pracach społecznych na rzecz klasy i szkoły. 

d) Dbałość o mienie społeczne i osobiste. 

e) Umiejętność współdziałania w zespole i łączenie pracy społecznej z obowiązkami 

szkolnym 

III. Kultura osobista 

a) Uczciwość, prawdomówność, koleżeńskość w stosunkach interpersonalnych wobec 

osób dorosłych i rówieśników. 

b) Kultura zachowania się w szkole i poza szkołą. 

c) Kultura słowa. 

d) Przestrzeganie zasad higieny i estetyki osobistej. 

 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną   

zachowania ustala się według następującej skali: 

- wzorowe;  

- bardzo dobre; 

- dobre; 

- poprawne; 

- nieodpowiednie; 

- naganne. 

W szkole obowiązuje ustalony punktowy system oceniania zachowania ucznia. Uczeń 

może starać się o pozyskanie punktów, które przyznaje wychowawca w oparciu  

o następujące kryteria:  

I. Aktywność społeczna – maksymalnie 30 pkt 

II. Stosunek do obowiązków szkolnych i kultura osobista – 

maksymalnie 50 pkt 

III. Obserwacje nauczycieli i uczniów – maksymalnie 20 pkt 

 

I. Aktywność społeczna 

a) Konkursy międzyszkolne i szkolne oraz zawody sportowe. 

b) Udział w akademiach i apelach. 
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c) Praca w samorządzie klasowym i szkolnym. 

d) Pomoc koleżeńska. 

e) Praca na rzecz klasy i szkoły. 

f) Koła zainteresowań. 

Punktacja: 0 - 30 pkt   

 

II. Stosunek do obowiązków szkolnych i kultura osobista 

a) Frekwencja: 0 – 10 pkt 

Uczeń traci punkty za:  

- spóźnienia, 

- nieusprawiedliwione nieobecności. 

b) Takt i kultura osobista w relacjach z ludźmi: 0 – 10 pkt 

Uczeń traci punkty za: 

- odnotowane w zeszycie wychowawcy uwagi oraz uwagi ustne, 

- niekulturalne zachowanie, 

- przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu lekcji, 

- niewłaściwe zachowanie na przerwach, 

- niereagowanie na uwagi pracowników szkoły, 

- aroganckie zachowanie, 

- używanie wulgaryzmów. 

c) Dbałość o wygląd zewnętrzny: 0 - 10 pkt 

Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły każdego ucznia obowiązuje strój: 

- czysty, schludny, estetyczny; 

- kolorystyka dowolna, ale stonowana (z wykluczeniem barw jaskrawych); 

- stosowny – nie może odsłaniać brzucha, dekoltu, pleców, górnej części ud; 

- nie może zawierać niestosownych nadruków;  

- włosy czyste (zakaz farbowania, wycinania wzorów). 

Poza tym obowiązuje zakaz  makijażu, noszenia biżuterii, kapturów i innych nakryć 

głowy. 

Ponadto ucznia obowiązuje strój galowy podczas uroczystości szkolnych, konkursów, 

wewnętrznego i zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej, reprezentowania szkoły  

na zewnątrz. 

Za łamanie regulaminu stroju uczniowskiego uczeń ponosi konsekwencje określone  

w Statucie Szkoły i traci punkty przy ocenie zachowania. 
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d) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 0 - 10 pkt 

Przyznając punkty, bierze się pod uwagę: 

- - przygotowanie ucznia do lekcji, 

- - odrabianie prac domowych, 

- - przynoszenie wymaganych przyrządów i materiałów na lekcje, 

- - zaangażowanie w pracę na lekcji, 

- - wywiązywanie się ze zobowiązań, 

- - systematyczność, 

- - przestrzeganie terminów. 

e) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: 0 - 10 pkt 

Przez zagrożenie bezpieczeństwa rozumie się: 

- zaczepki słowne i fizyczne, 

- bójki, 

- niszczenie rzeczy cudzych i mienia szkoły, 

- palenie papierosów, picie alkoholu oraz stosowanie innych używek, 

- wyłudzanie pieniędzy lub innych przedmiotów, 

- kradzież, 

- samowolne opuszczanie terenu szkoły. 

Uczeń, który w przypadku kryterium a), b), e) otrzymał 0 punktów, nie może mieć oceny 

wyższej niż nieodpowiednia. 

 

III. Obserwacje nauczycieli i uczniów 

1 – 5 pkt –  ilość punktów przyznawanych przez uczniów,  

0 – 15 pkt – średnia punktów przyznawanych przez nauczycieli uczących. 

W ocenie nauczyciela przedmiotu uwzględnia się:  

1. Przygotowanie do lekcji: 0 – 3 pkt 

2. Aktywność: 0 – 3 pkt 

3. Zachowanie na lekcji: 0 – 3 pkt 

4. Stosunek do nauczyciela: 0 – 3 pkt 

5. Stosunek do innych uczniów: 0 – 3 pkt 
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W przypadku rażącego naruszenia regulaminu oceniania zachowania wychowawca klasy 

ma prawo obniżyć ocenę końcową o jeden stopień. 

Wychowawca, po odpowiedniej motywacji, ma również prawo podnieść ocenę o jeden 

stopień.     

Uwagi nauczycieli i pracowników szkoły odnotowywane są w zeszycie wychowawcy 

klasy. 

 

Oceny z zachowania ustala się według następującej punktacji: 

Wzorowe 90 – 100 pkt 

Bardzo Dobre          80 – 89 pkt 

 Dobre            70 – 79 pkt 

 Poprawne             50  – 69 pkt 

 Nieodpowiednie          20 - 49 pkt i mniej 

Naganne                          19 - 0 pkt (z adnotacją). 

 

Ocena naganna z zachowania zostaje przyznana wówczas, gdy uczeń otrzymał uwagi  

za wykroczenia tj.: 

• notoryczne używanie wulgaryzmów i niekulturalne zachowanie; 

• bójki i rozboje; 

• kradzież; 

• wymuszenia; 

• wagary; 

• używki. 

 

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIA OBJĘTEGO  

NAUCZANIEM INDYWIDUALNYM 

 

O ocenie z zachowania ucznia objętego nauczaniem indywidualnym decyduje wychowawca 

po konsultacji z nauczycielami przedmiotów, biorąc pod uwagę zaangażowanie ucznia  

w przygotowanie do zajęć oraz aktywność i zachowanie podczas zajęć.  
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ROZDZIAŁ IV 

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIA  

O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 

 
Specjalne potrzeby 
edukacyjne uczniów 

Aktywność 
społeczna 

Stosunek do obowiązków 
szkolnych i kultura osobista 

Obserwacje 
nauczycieli  
i uczniów 

Uczeń z 
niepełnosprawnością 
ruchową,  
 
w tym z afazją 
 
 

0 pkt – nie włącza się 
w ogóle w 
wymienione zadania 
15 pkt – angażuje się 
sporadycznie lub 
tylko w wybrane 
zadania 
30 pkt – często  
i chętnie bierze udział 
w wymienionych 
zadaniach 

Frekwencja: według 
ogólnych kryteriów WO 
Takt i kultura osobista  
w relacjach z ludźmi: według 
ogólnych kryteriów WO 
Dbałość o wygląd 
zewnętrzny: według ogólnych 
kryteriów WO 
Wywiązywanie się  
z obowiązków ucznia: 
według ogólnych kryteriów 
WO 
Przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i higieny: 
według ogólnych kryteriów 
WO 

Według 
kryteriów 
ogólnych 
WO 

Uczeń z 
niepełnosprawnością 
intelektualną  
w stopniu lekkim 
 
 

0 pkt – nie włącza się 
w ogóle w 
wymienione zadania 
15 pkt – angażuje się 
w wymienione 
zadania na terenie 
klasy 
30 pkt – angażuje się 
w wymienione 
zadania na terenie 
szkoły 

Frekwencja: według 
ogólnych kryteriów WO 
Takt i kultura osobista  
w relacjach z ludźmi: 
0 pkt – nie stara się w ogóle 
kulturalnie zachowywać, 
używa wulgaryzmów, jest 
arogancki i agresywny, nie 
wykazuje nawet 
najmniejszych chęci do 
przestrzegania ustalonych 
reguł 
4 pkt – często otrzymuje 
uwagi pisemne za większe 
przewinienia 
6 pkt – sporadycznie 
otrzymuje uwagi pisemne, za 
przewinienia lżejszej wagi 
10 pkt – uczeń jest kulturalny, 
grzeczny i przestrzega norm 
społecznych na terenie szkoły 
i poza nią 
Dbałość o wygląd 
zewnętrzny: 

Według 
kryteriów 
ogólnych 
WO 



19 
 

0 pkt – uczeń notorycznie jest 
niestosownie ubrany, nie dba  
o higienę osobistą, nie 
dostosowuje się do zaleceń 
nauczycieli 
5 pkt – sporadycznie zdarza 
się, że strój i higiena ucznia 
odbiega od przyjętych norm 
10 pkt – zawsze dba o swój 
wygląd, jest czysty i 
stosownie ubrany, ponadto nie 
farbuje włosów, nie stosuje 
makijażu, nie maluje 
paznokci, na uroczystych 
apelach ma strój galowy 
Wywiązywanie się z 
obowiązków ucznia: według 
ogólnych kryteriów WO 
Przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i higieny: 
0 pkt – zachowanie ucznia 
zawsze stwarza zagrożenie 
bezpieczeństwa jego i innych  
i nie reaguje na wskazówki 
nauczyciela 
4 pkt – zachowanie  ucznia 
często stwarza zagrożenie  
i uczeń nie reaguje na 
upomnienia i wyjaśnienia 
nauczyciela 
6 pkt – zachowanie ucznia 
czasami stwarza zagrożenie 
bezpieczeństwa 
10 pkt – uczeń zawsze 
przestrzega zasad 
bezpieczeństwa w szkole  
i poza nią 

Uczeń 
niedostosowany 
społecznie  
 
i zagrożony 
niedostosowaniem 
społecznym 
 
(w tym z 
zaburzeniami 
zachowania i emocji) 

0 pkt – nie 
przestrzega reguł  
w małej grupie  
i zespole klasowym 
15 pkt – angażuje się 
sporadycznie lub 
tylko w wybrane 
zadania 
30 pkt – chętnie 
podejmuje działania 
w wymienionych 
obszarach 

Frekwencja: według 
ogólnych kryteriów WO 
Takt i kultura osobista  
w relacjach z ludźmi: 
0 pkt – nie stara się w ogóle 
kulturalnie zachowywać, 
używa wulgaryzmów, jest 
arogancki i agresywny, nie 
wykazuje nawet 
najmniejszych chęci do 
przestrzegania ustalonych 
reguł 
4 pkt – często otrzymuje 

Według 
kryteriów 
ogólnych 
WO 
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uwagi pisemne za większe 
przewinienia 
6 pkt – sporadycznie 
otrzymuje uwagi pisemne, za 
przewinienia lżejszej wagi 
10 pkt – uczeń jest kulturalny, 
grzeczny i przestrzega norm 
społecznych na terenie szkoły 
i poza nią 
Dbałość o wygląd 
zewnętrzny: 
0 pkt – uczeń notorycznie jest 
niestosownie ubrany, nie dba  
o higienę osobistą, nie 
dostosowuje się do zaleceń 
nauczycieli 
5 pkt – sporadycznie zdarza 
się, że strój i higiena ucznia 
odbiega od przyjętych norm 
10 pkt – zawsze dba o swój 
wygląd, jest czysty  
i stosownie ubrany, ponadto 
nie farbuje włosów, nie stosuje 
makijażu, nie maluje 
paznokci, na uroczystych 
apelach ma strój galowy 
Wywiązywanie się  
z obowiązków ucznia: 
według ogólnych kryteriów 
WO 
Przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i higieny: 
0 pkt – zachowanie ucznia 
zawsze stwarza zagrożenie 
bezpieczeństwa jego i innych  
i nie reaguje na wskazówki 
nauczyciela 
4 pkt – zachowanie  ucznia 
często stwarza zagrożenie  
i uczeń nie reaguje na 
upomnienia i wyjaśnienia 
nauczyciela 
6 pkt – zachowanie ucznia 
czasami stwarza zagrożenie 
bezpieczeństwa 
10 pkt – uczeń zawsze 
przestrzega zasad 
bezpieczeństwa w szkole  
i poza nią 
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Uczeń słabowidzący 
 
 

0 pkt – nie włącza się 
w ogóle w 
wymienione zadania 
15 pkt – angażuje się 
sporadycznie lub 
tylko w wybrane 
zadania 
30 pkt – często i 
chętnie bierze udział 
w wymienionych 
zadaniach 

Frekwencja: według 
ogólnych kryteriów WO 
Takt i kultura osobista  
w relacjach z ludźmi: według 
ogólnych kryteriów WO 
Dbałość o wygląd 
zewnętrzny: 
0 pkt – uczeń notorycznie jest 
niestosownie ubrany, nie dba  
o higienę osobistą, nie 
dostosowuje się do zaleceń 
nauczycieli 
5 pkt – sporadycznie zdarza 
się, że strój i higiena ucznia 
odbiega od przyjętych norm 
10 pkt – zawsze dba o swój 
wygląd, jest czysty  
i stosownie ubrany, ponadto 
nie farbuje włosów, nie stosuje 
makijażu, nie maluje 
paznokci, na uroczystych 
apelach ma strój galowy 
Wywiązywanie się  
z obowiązków ucznia: 
według ogólnych kryteriów 
WO 
Przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i higieny: 
0 pkt – zachowanie ucznia 
zawsze stwarza zagrożenie 
bezpieczeństwa jego i innych  
i nie reaguje na wskazówki 
nauczyciela 
4 pkt – zachowanie  ucznia 
często stwarza zagrożenie  
i uczeń nie reaguje na 
upomnienia i wyjaśnienia 
nauczyciela 
6 pkt – zachowanie ucznia 
czasami stwarza zagrożenie 
bezpieczeństwa 
10 pkt – uczeń zawsze 
przestrzega zasad 
bezpieczeństwa w szkole  
i poza nią 
 
 
 
 
 

Według 
kryteriów 
ogólnych 
WO 
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Uczeń z autyzmem, 
 
w tym z zespołem 
Aspergera 

0 pkt – nie 
przestrzega reguł  
w małej grupie i 
zespole klasowym 
15 pkt – angażuje się 
sporadycznie  
lub tylko w wybrane 
zadania 
30 pkt – chętnie 
podejmuje działania 
w wymienionych 
obszarach 

Frekwencja: według 
ogólnych kryteriów WO 
Takt i kultura osobista  
w relacjach z ludźmi: 
0 pkt – nie stara się w ogóle 
kulturalnie zachowywać, 
używa wulgaryzmów, jest 
arogancki i agresywny, nie 
wykazuje nawet 
najmniejszych chęci do 
przestrzegania ustalonych 
reguł 
5 pkt – nie zawsze przestrzega 
ustalonych norm pomimo 
upomnień i motywacji 
nauczyciela 
10 pkt – zawsze stara się 
przestrzegać obowiązujących 
zasad w szkole i poza nią 
Dbałość o wygląd 
zewnętrzny: 
0 pkt – uczeń notorycznie jest 
niestosownie ubrany, nie dba  
o higienę osobistą, nie 
dostosowuje się do zaleceń 
nauczycieli 
5 pkt – sporadycznie zdarza 
się, że strój i higiena ucznia 
odbiega od przyjętych norm 
10 pkt – zawsze dba o swój 
wygląd, jest czysty  
i stosownie ubrany, ponadto 
nie farbuje włosów, nie stosuje 
makijażu, nie maluje 
paznokci, na uroczystych 
apelach ma strój galowy 
Wywiązywanie się  
z obowiązków ucznia: 
według ogólnych kryteriów 
WO 
Przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i higieny: 
0 pkt – zachowanie ucznia 
zawsze stwarza zagrożenie 
bezpieczeństwa jego i innych  
i nie reaguje na wskazówki 
nauczyciela 
4 pkt – zachowanie  ucznia 
często stwarza zagrożenie  
i uczeń nie reaguje na 

Według 
kryteriów 
ogólnych 
WO 
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upomnienia i wyjaśnienia 
nauczyciela 
6 pkt – zachowanie ucznia 
czasami stwarza zagrożenie 
bezpieczeństwa 
10 pkt – uczeń zawsze 
przestrzega zasad 
bezpieczeństwa w szkole  
i poza nią 

Uczeń słabosłyszący 
 
 

0 pkt – nie włącza się 
w ogóle w 
wymienione zadania 
15 pkt – angażuje się 
sporadycznie lub 
tylko w wybrane 
zadania 
30 pkt – często  
i chętnie bierze udział 
w wymienionych 
zadaniach 

Frekwencja: według 
ogólnych kryteriów WO 
Takt i kultura osobista  
w relacjach z ludźmi: 
0 pkt – nie stara się w ogóle 
kulturalnie zachowywać, 
używa wulgaryzmów, jest 
arogancki i agresywny, nie 
wykazuje nawet 
najmniejszych chęci do 
przestrzegania ustalonych 
reguł 
4 pkt – często otrzymuje 
uwagi pisemne za większe 
przewinienia 
6 pkt – sporadycznie 
otrzymuje uwagi pisemne, za 
przewinienia lżejszej wagi 
10 pkt – uczeń jest kulturalny, 
grzeczny i przestrzega norm 
społecznych na terenie szkoły 
i poza nią 
Dbałość o wygląd 
zewnętrzny: 
według ogólnych kryteriów 
WO 
Wywiązywanie się  
z obowiązków ucznia: 
według ogólnych kryteriów 
WO 
Przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa i higieny: 
0 pkt – zachowanie ucznia 
zawsze stwarza zagrożenie 
bezpieczeństwa jego i innych  
i nie reaguje na wskazówki 
nauczyciela 
4 pkt – zachowanie  ucznia 
często stwarza zagrożenie  
i uczeń nie reaguje na 
upomnienia i wyjaśnienia 

Według 
kryteriów 
ogólnych 
WO 
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nauczyciela 
6 pkt – zachowanie ucznia 
czasami stwarza zagrożenie 
bezpieczeństwa 
10 pkt – uczeń zawsze 
przestrzega zasad 
bezpieczeństwa w szkole  
i poza nią 
 

Uczeń z  
niepełnosprawnościa
mi sprzężonymi  
 
według wskazań dla 
poszczególnych 
kategorii 
specjalnych potrzeb 
edukacyjnych (j.w.) 
 

j.w. j.w. j.w. 

 

Przy wystawieniu oceny semestralnej i końcoworocznej ostateczną decyzję podejmuje 

wychowawca wraz z pedagogiem specjalnym po uwzględnieniu diagnozy zawartej 

w orzeczeniu PPP, indywidualnych możliwości i chęci dziecka oraz jego specyficznej sytuacji 

rodzinnej. 

Uwagi nauczycieli i pracowników szkoły odnotowywane są w zeszycie wychowawcy klasy. 

 

Oceny z zachowania ustala się według następującej punktacji: 

Wzorowe        90 – 100 pkt 

Bardzo Dobre                   80 – 89 pkt 

 Dobre        70 - 79 pkt 

 Poprawne         50 – 69 pkt 

 Nieodpowiednie      20 – 49 pkt i mniej 

Naganne                           19 - 0 pkt (z adnotacją). 

 

Ocena naganna z zachowania zostaje przyznana wówczas, gdy uczeń otrzymał uwagi  

za wykroczenia tj.: 

• notoryczne używanie wulgaryzmów i niekulturalne zachowanie; 

• bójki i rozboje; 

• kradzież; 

• wymuszenia; 
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• wagary; 

• używki. 

 

ROZDZIAŁ V 

KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej, a w klasie VI końcowej. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się do 31 stycznia. 

3. W klasach I- III ocena klasyfikacyjna ma formę opisową. 

4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych  

nie później niż 7 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

5. W przypadku oceny niedostatecznej propozycję należy przedstawić rodzicom 

30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym. 

6. Jeśli uczeń uczestniczył w zajęciach z etyki i religii uczeń, na świadectwie szkolnym 

będzie miał wpisane oceny z obu tych przedmiotów. Oceny z religii i etyki są 

wliczane do średniej ocen ucznia, nie wpływają jednak na promocję.  

7. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia. 

8. W przypadku, gdy uczeń jest zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć 

komputerowych na okres dłuższy niż 3 miesiące na podstawie opinii lekarskiej,                        

w dokumentacji przebiegu kształcenia wpisuje się „zwolniony”. 

9. W przypadku, gdy uczeń nagminnie zwalniany jest z zajęć wychowania fizycznego  

na pisemny wniosek rodziców i liczba godzin, na których uczeń nie ćwiczył 

przekracza 50%, uczeń jest nieklasyfikowany i może przystąpić do egzaminu 

sprawdzającego. 

10. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę 

klasyfikacyjną. 
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11. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne 

lub w klasach I-III roczną pozytywną ocenę opisową z zajęć edukacyjnych. 

12. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może 

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej,  

na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu  opinii rodziców ucznia lub na 

wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

13. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią 

ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 

promocję z wyróżnieniem. 

14. Wyróżnienia w klasach I - III: 

• Odznaka wzorowy uczeń, 

• Nagroda książkowa, 

• Licz na mnie. 

15. Uczeń, który nie otrzymał promocji, powtarza klasę. 

16. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał jedną lub dwie oceny 

niedostateczne, może przystąpić do egzaminu poprawkowego na zasadach 

określonych w Statucie Szkoły (&73). 

17. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: 

a) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych  

zajęć edukacyjnych pozytywne oceny, 

b) przystąpił do sprawdzianu po klasie VI. 

18. Uczeń, który nie spełnił wyżej wymienionych warunków, powtarza klasę.   
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ROZDZIAŁ VI 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

• realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki, 

• spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych  

5. wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

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

roku szkolnego. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

7. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa Statut Szkoły (§ 71). 
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ROZDZIAŁ VII 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA  

WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA  

ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

 

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

klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani pisemnie przez 

wychowawcę oddziału w terminie 7 dni roboczych przed rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły  

w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną 

oceną. 

2. Dyrektor szkoły w następnym dniu roboczym informuje na piśmie rodziców ucznia                           

o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie 

umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych. 

3. Egzamin sprawdzający odbywa się w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia 

zastrzeżenia. Zasady przeprowadzania egzaminu określa Statut Szkoły (§ 73). 

4. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną 

klasyfikacyjną zachowania, zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły  

w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z tą oceną. 

5. Dyrektor szkoły wraz wychowawcą przeprowadza analizę przewidywanej oceny  

w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu 

nauczycieli uczących ucznia, opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) 

z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie 7 dni roboczych od dnia 

wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń. 

6. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział poszerzony                         

o pedagoga, psychologa, samorząd klasowy, celem dodatkowej analizy proponowanej 

oceny.  
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7. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę zachowania. 

8. Dyrektor powiadamia rodziców o rozstrzygnięciu w sprawie w terminie 10 dni 

roboczych od dnia wpłynięcia zastrzeżenia. 

9. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne (§ 73 Statutu Szkoły). 
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