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§1. 

My, nauczyciele SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 Z ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI IM. 21 BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 
W RZESZOWIE, przyjmujemy następujące cele szkolnego systemu oceniania: 

1.1. Wspieranie kariery ucznia poprzez: 
− informowanie go o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 
− udzielanie mu pomocy w nauce poprzez informowanie go o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
− wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny; 
− udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
− motywowanie do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.  

1.2. Kształtowanie jego umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie 
i kierowania się nimi we własnym działaniu. 

1.3. Nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych 
i negatywnych. 

1.4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno-wychowawczej dla podniesienia efektów nauczania w naszej 
szkole. 

1.5. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) bieżącej informacji 
o postępach ich dzieci (podopiecznych), a nauczycielom - informacji 
o poziomie osiągania założonych celów kształcenia. 

1.6. Spowodowanie świadomego udziału wszystkich zainteresowanych 
w procesie oceniania. 

§2. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1.1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 
uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców 
(prawnych opiekunów), 

1.2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 
1.3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć o których 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty, a także śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zachowania, 

1.4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
1.5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
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oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
1.6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 

1.7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji 
o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 
uzdolnieniach ucznia. 

§3.  

Skala ocen i kryteria na poszczególne oceny 

I etap kształcenia: 

1. Obserwacja dokonań edukacyjnych ucznia jest prowadzona na bieżąco 
w dzienniku elektronicznym. Obserwacje te są podstawą do sporządzenia 
oceny opisowej semestralnej i końcoworocznej. 

2. Oceny opisowe końcoworoczne odnotowuje się dodatkowo w arkuszu ocen.  
3. Dla ocen końcoworocznych z religii, języka angielskiego lub zajęć 

komputerowych dopuszcza się krótki opis np.:  
- „uczeń celująco uczestniczy w zajęciach”, 
- „uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach”, 
- „uczeń zadowalająco uczestniczy w zajęciach”, 
- „uczeń biernie uczestniczy w zajęciach”, 
- „uczeń nie podejmuje najmniejszego wysiłku na zajęciach”. 

4. Dokumentowanie pracy uczniów klasy pierwszej uwzględniające ich 
osiągnięcia  w zakresie realizacji wymagań programowych z edukacji 
polonistycznej, przyrodniczej, społecznej,  matematycznej, plastycznej, 
muzycznej, zajęć technicznych oraz edukacji zdrowotnej i wychowania 
fizycznego/edukacji ruchowej odbywa się na 6 poziomach (bardzo wysoki, 
wysoki, dobry, zadowalający, niski, bardzo niski). 

5. Osiągnięcia uczniów w zakresie wymagań programowych z religii, języka 
angielskiego i zajęć komputerowych dokumentowane są zgodnie 
z powyższymi poziomami. 

Uczniowie klasy pierwszej otrzymują oceny w postaci obrazków, umownych 
symboli, które odpowiadają określonemu poziomowi umiejętności i wiadomości 
ucznia. 
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Kompetencje 
dziecka 

Poziom 
umiejętności 

Rodzaj 
symbolu dla 
ucznia lub 

zapis 
odręczny 

Efekty pracy – poziom 
opanowania wiadomości 

i umiejętności 

Komentarz 
motywujący 
nauczyciela 

Powyżej 
oczekiwań 

bardzo 
wysoki 

BW Uczeń pracuje samodzielnie, 
jego wiadomości i 

umiejętności wykraczają poza 
wymogi programowe. 

Wspaniale 

Zgodnie 
z oczekiwaniami 

wysoki W  Uczeń w pełni przyswoił 
wiadomości i zdobył 
umiejętności objęte 

programem nauczania oraz 
potrafi je samodzielnie, 
prawidłowo zastosować 
w sytuacji problemowej. 

Bardzo 
dobrze 

dobry D  Uczeń przyswoił wiadomości i 
zdobył umiejętności  objęte 

programem nauczania i potrafi 
je samodzielnie zastosować w 

typowych sytuacjach. 

Ładnie 

zadowalający 
 

Z Uczeń przyswoił część 
wiadomości i niektóre 

umiejętności objęte 
programem nauczania oraz 
stara się je zastosować w 

typowych sytuacjach. 

Postaraj się 
/ Popracuj 

jeszcze 

Poniżej 
oczekiwań 

niski N  Uczeń wymaga stałego 
wsparcia i pomocy ze strony 

nauczyciela w swoich 
działaniach i rozwiązywaniu 

zadań. Samodzielnie wykonuje 
zadania o niewielkim stopniu 

trudności. 

Pomyśl / Za 
mało 

pracujesz 

bardzo niski BN  Uczeń nie podejmuje 
najmniejszego wysiłku na 
zajęciach. Ma braki, które 

uniemożliwiają przyswojenie 
nowych wiadomości, a 

okazywaną pomoc i wsparcie 
odrzuca. Ma lekceważący 

stosunek do nauki. 

Pracuj 
więcej / 

Popraw się 

6. Ustala się ogólne wymagania i kryteria oceniania uczniów klasy pierwszej: 
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Kompetencje dziecka powyżej oczekiwań 
Poziom bardzo wysoki - (BW) otrzymuje uczeń, który:  

1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program 
nauczania zintegrowanego w danej klasie,  

2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  
3) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych zgodnych z programem danej 
klasy,  

4) proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające 
poza program nauczania tej klasy  

5) osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych 
na szczeblu szkolnym, gminnym lub wojewódzkim,  

6) testy i sprawdziany nauczycielskie wykonuje z zadaniem dodatkowym 
wykraczającym poza program. 

Kompetencja dziecka zgodnie z oczekiwaniami:  

Poziom wysoki - (W) otrzymuje uczeń, który:  
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania zintegrowanego w danej klasie  
2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,  
3) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte 

programem zintegrowanym danej klasy,  
4) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach,  
5) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez 

nauczyciela źródeł informacji. Potrafi również korzystając ze wskazówek 
nauczyciela dotrzeć do innych źródeł wiedzy,  

6) bierze udział w konkursach przedmiotowych.  

Poziom dobry – (D) otrzymuje uczeń, który:  
1) opanował wiadomości określone programem nauczania zintegrowanego 

w danej klasie,  
2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne,  
3) pracuje przy niewielkiej pomocy nauczyciela,  
4) potrafi korzystać z poznanych w czasie lekcji źródeł informacji.  
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Poziom zadowalający – (Z) otrzymuje uczeń, który:  
1) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania 

zintegrowanego w danej klasie,  
2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne o średnim stopniu 

trudności,  
3) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł 

informacji,  
4) potrafi samodzielnie wykonywać proste zadania, złożone wykonuje 

wyłącznie z pomocą nauczyciela,  
5) opanował wiadomości programu, pozwalające mu na rozumienie 

najważniejszych zagadnień w stopniu zadowalającym.  

Kompetencje dziecka poniżej oczekiwań  

Poziom niski – (N) otrzymuje uczeń, który:  
1) ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, ale braki te nie przekraczają 

możliwości uzyskania wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,  
2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe 

o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela,  
3) to „czerwony sygnał” zwracający uwagę, że trzeba uzupełnić braki.  

Poziom bardzo niski – (BN) otrzymuje uczeń, który:  
1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem 
nauczania zintegrowanego w danej klasie, a braki w wiadomościach 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie rozwiązać 
(wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy 
nauczyciela. 

7. Uczniowie klas II i III otrzymują cyfrowe oceny cząstkowe. 

Ocenianie II etap edukacyjny: 

1.1. Przyjmujemy następującą skalę ocen bieżących i śródrocznych: 
- stopień niedostateczny (1) - ndst 

- stopień dopuszczający (2) - (+;-) dop 
- stopień dostateczny (3) - (+;-) dst 
- stopień dobry (4) - (+;-) db 
- stopień bardzo dobry (5) - (+;-) bdb 
- stopień celujący (6) - cel 

i rocznych: 



7 
 

- stopień niedostateczny (1) - ndst 
- stopień dopuszczający (2) - dop 
- stopień dostateczny (3) - dst 
- stopień dobry (4) - db 
- stopień bardzo dobry (5) - bdb 
- stopień celujący (6) - cel 

- ocenę śródroczną wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych, 
a roczną na podstawie oceny śródrocznej i średniej ważonej ocen cząstkowych z II 
semestru, jednak ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel, uwzględniając 
również możliwości i zaangażowanie ucznia, 
- oceny cząstkowe z prac pisemnych wyrażone będą w następującej skali 
(stosowanie skali wynikać będzie ze specyfiki przedmiotu): 
więcej niż 100% bardzo dobry (5+) lub celujący (6) 

90 - 100% bardzo dobry (5) 
88-89% bardzo dobry– (5-) 
85 - 87% dobry + (4+) 
75 - 84% dobry (4) 
72 – 74% dobry - (4 -) 

67 - 71% dostateczny + (3+) 

50 - 66% dostateczny (3) 
48 – 49% dostateczny – (3 -) 

44 - 47% dopuszczający + (2+) 

35 - 43% dopuszczający (2) 

mniej niż 35% niedostateczny (1) 

- oceny z przedmiotu wystawia nauczyciel uczący przedmiotu. 
1.2. Przyjmujemy następujące kryteria ocen: 

- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań 
koniecznych, 

- ocenę dopuszczającą (wymagania konieczne) otrzymuje uczeń, który 
spełnia wymagania konieczne: 

- niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, 
- potrzebne w życiu. 

Wymagania konieczne wskazują na braki w opanowaniu wiadomości 
i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na 
opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności 
podstawowych (czyli na ocenę dostateczna). 

- ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania 
podstawowe: 

- najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, 
- łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, 
- o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, 
- często powtarzające się w procesie nauczania, 
- dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 
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- określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym 
wymagań zawartych w podstawie programowej, 

- dotyczące głównie prostych, uniwersalnych umiejętności, 
w najmniejszym zakresie wiadomości. 

- ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 
- istotne w strukturze przedmiotu, 
- bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczane 

do wymagań podstawowych, 
- przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego 

przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych, 
- o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 

programowej, 
- użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, 
- wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach 

typowych według wzorów (przykładów) znanych z lekcji 
i podręcznika, 

- ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania 
dopełniające: 

- złożone, trudne, ważne do opanowania, 
- wymagające korzystania z różnych źródeł, umożliwiające 

rozwiązywanie problemów, 
-  pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, 
-  gwarantujące pełne opanowanie programu, 

- ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania wykraczające: 
- znacznie wykraczające poza program nauczania, 
-  stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, 
-  wynikające z indywidualnych zainteresowań, 
-  zapewniające pełne wykorzystanie informacji dodatkowych, 
-  wymagające zastosowania rozwiązań nietypowych, 
- zostaje finalistą konkursu wojewódzkiego. 

§4. 

1. Oceny zachowania: 

1.1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną, roczną i końcową), 
począwszy od klasy IV, ustala się według skali: 

- wzorowe - wz 
- bardzo dobre - bdb 
- dobre - db 
- poprawne - pop 
- nieodpowiednie - ndp 
- naganne - ng 
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W klasach 1 - 3  obowiązuje ocena opisowa uwzględniająca kryteria oceniania 
zawarte w Kodeksie Zachowania 

1.2. Zasady i kryteria oceniana zachowania zostają przedstawione uczniom i ich 
rodzicom na początku roku szkolnego przez wychowawców klas na 
godzinach wychowawczych i na zebraniach z rodzicami. 

1.3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych. 
1.4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. Ma on 

obowiązek uwzględnić ustne i pisemne uwagi i opinie nauczycieli, 
pracowników szkoły, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. 
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić 
wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie 
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- 
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

1.5. Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie: 
• kryteriów ocen zachowania zawartych w Kodeksie Zachowania oraz 

pochwał i uwag zapisanych w dzienniku elektronicznym, 
• określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na 

częstotliwość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach ocen, 
•  za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe 

zachowanie i jest oceną pozytywną. 
1.6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia 

w szczególności następujące obszary: 
• stosunek do obowiązków szkolnych, 
• kultura osobista, 
• aktywność społeczna, 
• zaangażowanie ucznia we własny rozwój. 

1.7. Ustalenie proponowanej śródrocznej oceny zachowania następuje nie później 
niż tydzień, a oceny rocznej nie później niż dwa tygodnie przed radą 
klasyfikacyjną poprzez wpisanie tej oceny do dziennika elektronicznego. 

1.8. O grożącej uczniowi ocenie nagannej uczeń i jego rodzice informowani są na 
miesiąc przed radą klasyfikacyjną poprzez wpis w dzienniku elektronicznym 
w rubryce przewidywana ocena zachowania. Jeśli uczeń z oceną co najmniej 
nieodpowiednią dopuści się rażących czynów w okresie 1 miesiąca przed 
radą klasyfikacyjną, wychowawca ma prawo do obniżenia oceny zachowania 
na naganną, natychmiast informując o tym rodziców. 
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2. KODEKS ZACHOWANIA 

Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez 
uczniów obowiązków szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, 
szkoły i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób, poszanowaniu 
i rozwoju własnej osoby, wykorzystywaniu posiadanych możliwości i uzdolnień 
oraz szans stwarzanych przez szkołę.
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OBSZARY ZACHOWANIA 

STOSUNEK DO 
OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH 

KULTURA OSOBISTA ZACHOWANIA SPOŁECZNE 
ZAANGAŻOWANIE UCZNIA 

WE WŁASNY ROZWÓJ 

Z
A

C
H

O
W

A
N

IE
 W

Z
O

R
O

W
E

 

 uczeń osiąga wyniki nauczania 
maksymalne w stosunku do 
swoich możliwości, 

 zawsze jest przygotowany do 
lekcji, 

 sumiennie wykonuje polecenia 
nauczyciela, rzetelnie wywiązuje 
się z powierzonych mu oraz 
podejmowanych dobrowolnie 
różnorodnych prac i zadań, 
można na nim polegać, 

 z powodzeniem bierze udział 
w konkursach i zawodach, 

 czynnie uczestniczy 
w imprezach, uroczystościach 
klasowych, szkolnych 
i pozaszkolnych,  

 pilnie uważa na lekcjach, 
 zawsze wzorowo wykonuje 

powierzone mu obowiązki, 
 nie opuszcza zajęć lekcyjnych 

bez ważnego powodu, 
 nie ma żadnych godzin 

nieusprawiedliwionych, 
 nie ma żadnych uwag 

negatywnych w dzienniku, 
 nie ma żadnych celowych 

spóźnień. 

 nigdy nie używa wulgarnych 
słów, wykazuje wysoką kulturę 
słowa, 

 jest tolerancyjny, szanuje 
godność osobistą i z szacunkiem 
odnosi się do innych osób, 

 wzorowo zachowuje się na 
lekcjach, podczas przerw i poza 
szkołą, 

 zawsze nosi obuwie zmienne 
i dba o stosowny uczniowski 
wygląd zewnętrzny. 

 

 umie współżyć w zespole, jest 
uczynny, chętnie pomaga innym, 

 wykazuje inicjatywę 
w podejmowaniu działalności na 
rzecz klasy, szkoły, środowiska 
lokalnego, 

 szanuje mienie własne, innych 
osób i społeczne, 

 nie wykazuje przejawów agresji, 
przeciwstawia się przejawom 
przemocy, agresji i brutalności, 

 dba o bezpieczeństwo i zdrowie 
własne oraz innych osób, 

 postępuje zgodnie z dobrem 
szkolnej społeczności, dba 
o honor i tradycje szkoły. 

 

 respektuje zasady współżycia 
społecznego i ogólnie przyjęte 
normy etyczne wobec siebie 
i innych, 

 godnie reprezentuje swoją 
szkołę, 

 rozwija swoje zainteresowania 
i uzdolnienia na zajęciach 
szkolnych, pozaszkolnych lub 
poprzez samokształcenie, 

 w szkole i poza szkołą zachowuje 
się bez zarzutu,  

 jest wzorem dla innych, nie ulega 
namowom, naciskom, potrafi 
bronić własnego zdania, nie daje 
się sprowokować, 

 w stosunku do ucznia nie jest 
potrzebne zwracanie uwagi.  

 

 



12 
 

 
OBSZARY ZACHOWANIA 

STOSUNEK DO 
OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH 

KULTURA OSOBISTA ZACHOWANIA SPOŁECZNE 
ZAANGAŻOWANIE UCZNIA 

WE WŁASNY ROZWÓJ 

Z
A

C
H

O
W

A
N

IE
 B

A
R

D
Z

O
 D

O
B

R
E

 

 osiąga wyniki nauczania wysokie 
w stosunku do swoich 
możliwości, 

 zawsze jest przygotowany do 
lekcji, 

 wykonuje polecenia nauczyciela, 
podejmuje się wykonywania 
dodatkowych zadań na prośbę 
nauczyciela, 

 bierze udział w konkursach 
i zawodach, 

 angażuje się w przygotowanie 
imprez, uroczystości klasowych, 
szkolnych i pozaszkolnych,  

 bardzo dobrze wykonuje 
powierzone mu obowiązki, 

 pilnie uważa na lekcjach, 
 nie ma godzin 

nieusprawiedliwionych, 
 nie opuszcza zajęć lekcyjnych 

bez ważnego powodu, 
 nie ma żadnych celowych 

spóźnień, 
 może mieć jedną uwagę 

negatywną w dzienniku 
( w semestrze)  
i zastosowane środki zaradcze 
przyniosły pozytywne rezultaty. 

 nie używa wulgarnych słów, 
stosuje zwroty grzecznościowe, 

 jest miły i uprzejmy we 
wszystkich kontaktach 
interpersonalnych, 

 zachowanie na lekcjach, podczas 
przerw i poza szkołą nie budzi 
zastrzeżeń, 

 nosi obuwie zmienne i dba 
o stosowny uczniowski wygląd 
zewnętrzny. 

 

 umie współżyć w zespole, jest 
uczynny, w razie potrzeby 
pomaga innym, 

 szanuje mienie własne, innych 
osób i społeczne, 

 nie wykazuje i przeciwstawia się 
przejawom przemocy i agresji. 

 angażuje się w życie klasy, 
 dba o bezpieczeństwo i zdrowie 

własne i innych. 
 postępuje zgodnie z dobrem 

szkolnej społeczności, dba o 
honor i tradycje szkoły. 

 

 respektuje zasady współżycia 
społecznego i ogólnie przyjęte 
normy etyczne wobec siebie 
i innych, 

 zmotywowany przez nauczycieli 
rozwija swoje uzdolnienia 
 i zainteresowania, 

 zachowuje się bez zarzutu 
w szkole i poza nią, 

 nie ulega namowom, naciskom, 
potrafi bronić własnego zdania, 
nie daje się sprowokować, 

 po zwróceniu uwagi natychmiast 
eliminuje uchybienia w swoim 
zachowaniu. 
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OBSZARY ZACHOWANIA 

STOSUNEK DO 
OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH 

KULTURA OSOBISTA ZACHOWANIA SPOŁECZNE 
ZAANGAŻOWANIE UCZNIA 

WE WŁASNY ROZWÓJ 

Z
A

C
H

O
W

A
N

IE
 D

O
B

R
E

 

 osiąga wyniki nauczania 
adekwatne w stosunku do swoich 
możliwości, 

 jest przygotowany do lekcji, 
 podejmuje się wykonywania 

dodatkowych zadań na polecenie 
nauczyciela, 

 uważa na lekcjach, 
 wywiązuje się ze swoich 

obowiązków szkolnych, 
 nie ma godzin 

nieusprawiedliwionych, 
 może mieć trzy uwagi negatywne 

w dzienniku, 
 może pięciokrotnie w semestrze 

spóźnić się na lekcje. 

 zachowuje się odpowiednio do 
sytuacji, 

 nie używa wulgarnych słów, 
 stosuje zwroty grzecznościowe, 
 nosi obuwie zmienne i dba 

o stosowny uczniowski wygląd 
zewnętrzny. 

 

 umie współżyć w zespole, 
 zachowanie na lekcjach, podczas 

przerw i poza szkołą nie budzi 
poważnych zastrzeżeń (nie 
wymaga interwencji pedagoga, 
dyrektora szkoły, uczeń nie 
otrzymuje nagan), 

 angażuje się w życie klasy 
w wybrany przez siebie sposób 
lub na prośbę nauczyciela, 

 dba o bezpieczeństwo i zdrowie 
własne, nie naraża innych, 

 nie przejawia agresji słownej 
i fizycznej. 

 szanuje mienie własne, innych 
osób i społeczne, 

 dba o honor i tradycje szkoły. 

 respektuje zasady współżycia 
społecznego i ogólnie przyjęte 
normy etyczne wobec siebie 
i innych, 

 systematycznie i odpowiednio 
motywowany rozwija swoje 
zainteresowania i uzdolnienia, 

 jego zachowanie w szkole i poza 
nią nie budzi większych 
zastrzeżeń, 

 stosowane środki zaradcze 
przynoszą pozytywne rezultaty, 
a uchybienia ulegają poprawie po 
zwróceniu uwagi. 

 

Z
A

C
H

O
W

A
N

IE
 

P
O

P
R

A
W

N
E

 

 uczy się na minimum swoich 
możliwości, nie wykorzystuje 
całego swojego potencjału, 

 motywowany nie podejmuje 
dodatkowych działań, 

 wykonuje polecenia nauczyciela, 
 zdarza mu się nie przygotować 

do lekcji (brak pracy domowej, 
podręcznika itp.), 

 pozytywnie reaguje na uwagi 
nauczyciela, 

 posiada do 5 negatywnych uwag, 
 ma do 6 godzin 

nieusprawiedliwionych, 
 może mieć 5-10 celowych 

spóźnień na lekcje. 

 wykazuje elementarną kulturę 
osobistą, 

 nie używa wulgaryzmów, 
 czasami nie zmienia obuwia, 
 nosi odpowiedni strój szkolny. 

 

 nie stosuje agresji słownej 
i fizycznej wobec otoczenia, 

 dba o bezpieczeństwo swoje, nie 
naraża innych, 

 szanuje mienie własne, innych 
osób i społeczne, 

 sporadycznie podejmuje 
działania społeczne, ale tylko na 
polecenie nauczyciela, 

 wykonuje powierzone mu 
obowiązki lub zobowiązania. 

 

 jest biernym uczestnikiem życia 
szkolnego, 

 uchybienia w zachowaniu ucznia 
nie wynikają ze złej woli 
i stosowane środki zaradcze 
przynoszą rezultaty. 
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OBSZARY ZACHOWANIA 

STOSUNEK DO 
OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH 

KULTURA OSOBISTA ZACHOWANIA SPOŁECZNE 
ZAANGAŻOWANIE UCZNIA 

WE WŁASNY ROZWÓJ 

Z
A

C
H

O
W

A
N

IE
 N

IE
O

D
P

O
W

IE
D

N
IE

 

 uczy się wyraźnie poniżej swoich 
możliwości, 

 nie pracuje na lekcjach, często 
jest do nich nie przygotowany 
(nie odrabia prac domowych, nie 
przynosi podręczników, 
zeszytów itp.), 

 nie reaguje właściwie na uwagi 
nauczyciela, 

 zdarza mu się nie wykonywać 
poleceń nauczyciela, 

 nie jest zainteresowany życiem 
klasy i szkoły, 

 zaniedbuje obowiązki (dyżury, 
inne zobowiązania). 

 ma powyżej 10 celowych 
spóźnień na lekcje, 

 ma do 15 godzin 
nieusprawiedliwionych. 

 przejawia niewłaściwe 
zachowania wobec pracowników 
szkoły, kolegów i osób 
z zewnątrz, 

 używa wulgarnych słów, 
 często nie zmienia obuwia, 
 nie dba o estetyczny wygląd, 
 nie nosi stosownego ubioru 

szkolnego. 

 

 nie podejmuje żadnych działań 
społecznych nawet na polecenie 
nauczyciela, 

 w życiu klasy pełni rolę 
destrukcyjną, 

 zdarza mu się zakłócić przebieg 
lekcji lub uroczystości szkolnych 
(rozmowa, śmiech, komentarze, 
gesty itp.) 

 nie szanuje mienia własnego, 
kolegów i społecznego, 

 stosuje przemoc słowną 
i fizyczną wobec innych, 

 kłamie, oszukuje, kradnie, 
celowo niszczy cudzą własność, 

 ma negatywny wpływ na innych, 
 celowo naraża na 

niebezpieczeństwo siebie 
i innych, 

 są na niego skargi spoza szkoły. 

 nie wykorzystuje szans 
stwarzanych mu przez szkołę, 

 nie dba o własną godność 
osobistą, 

 brak u niego poczucia winy 
i skruchy, 

 często wymagana jest 
interwencja wychowawcy, 
nauczycieli, pedagoga (rozmowa, 
upomnienie, nagana), a środki 
zaradcze stosowane przez szkołę 
przynoszą jedynie krótkotrwałą 
poprawę. 
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OBSZARY ZACHOWANIA 

STOSUNEK DO 
OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH 

KULTURA OSOBISTA ZACHOWANIA SPOŁECZNE 
ZAANGAŻOWANIE UCZNIA 

WE WŁASNY ROZWÓJ 

Z
A

C
H

O
W

A
N

IE
 N

A
G

A
N

N
E

 

 uczy się wyraźnie poniżej swoich 
możliwości, 

 nie pracuje na lekcjach, nie 
przygotowuje się do zajęć 
szkolnych (nie odrabia prac 
domowych, nie przynosi 
podręczników, zeszytów itp.), 

 jest nieobowiązkowy, 
niezdyscyplinowany, 

 nie reaguje na uwagi nauczyciela 
dotyczące jego wiedzy 
i zachowania, 

 ma powyżej 10 celowych 
spóźnień na lekcje, 

 bez pozwolenia wychodzi z sali 
lub ze szkoły w czasie zajęć 
szkolnych, 

 w ciągu semestru ma powyżej 15 
godzin nieusprawiedliwionych. 

 

 nie zachowuje podstawowych 
zasad kultury osobistej, 

 nagminnie używa wulgarnych 
słów i gestów, 

 demonstracyjnie reaguje na 
uwagi (odwraca się, odchodzi, 
zaprzecza, wyśmiewa się, 
dopuszcza się wyzywających 
gestów itp.), 

 nie zmienia obuwia, 
 wygląda nieestetycznie lub nosi 

niestosowny, wyzywający strój. 

 

 uczestnictwo w lekcjach 
i imprezach szkolnych ogranicza 
celowo do zakłócania ich 
przebiegu (gwizdy, komentarze, 
wyśmiewanie, postawa 
niezgodna z wymogami sytuacji), 
prowokuje innych przez 
dyskusje, dogadywanie, 
zaczepianie, pokazywanie 
niestosownych gestów itp., 

 kłamie, oszukuje, kradnie,  
 jest nieżyczliwy, niekoleżeński, 

złośliwy w stosunkach 
międzyludzkich, 

 jego zachowanie jest agresywne 
(przekleństwa, wyzwiska, 
zastraszanie, poniżanie godności 
innych, oplucie, pobicie, bójki, 
kopanie, uszkodzenie ciała itp.), 

 celowo niszczy mienie kolegów 
i społeczne (wyposażenie sal 
lekcyjnych, zieleni, pomocy 
naukowych, itp.), 

 są na niego skargi spoza szkoły, 
 swoim zachowaniem naraża 

siebie i innych na 
niebezpieczeństwo, 

 demoralizuje innych przez swoje 
zachowanie oraz nakłania do 
nieodpowiednich zachowań. 

 nie wykorzystuje szans 
stwarzanych mu przez szkołę, 

 brak u niego poczucia winy 
i skruchy, 

 nie dba o własne zdrowie 
i godność osobistą, 

 stosowane wobec ucznia środki 
zaradcze nie przynoszą 
rezultatów. 
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Poprzez „stosowny wygląd zewnętrzny ucznia” rozumie się: 
• czysty, estetyczny strój, 
• uczesanie powinno być estetyczne i funkcjonalne, nie powinno 

przeszkadzać podczas pracy (opadać na oczy), 
• niedopuszczalne jest farbowanie włosów i stosowanie makijażu, 
• strój sportowy obowiązujący na zajęciach w-f – ustalany z nauczycielem, 
• strój galowy: białe bluzki/ koszule, granatowe/ czarne spodnie i spódnice. 

Poprzez „spóźnienie celowe” rozumie się spóźnienie śródlekcyjne z winy ucznia. 
W innym przypadku (nie z winy ucznia) nauczyciel usprawiedliwia spóźnienie 
i nie jest ono uznawane jako celowe.  
Informacja o każdym spóźnieniu ucznia przekraczającym 15 minut na zajęcia 
edukacyjne wynikające z planu lekcji będzie odnotowana dzienniku w zakładce 
UWAGI z podaniem godziny przybycia ucznia na powyższą lekcję. 

§5. 

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego:  

A. Zasada otwartości 

Celem jest doprowadzenie do tego, by każdy aspekt podlegający ocenianiu 
w każdej jego fazie był znany uczniom oraz ich rodzicom lub prawnym 
opiekunom. 
- nauczyciele na początku każdego roku informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających 
z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania 
osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

- wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 
oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz 
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania (uczniów na zajęciach wychowawczych we wrześniu, rodziców na 
pierwszym zebraniu), 

- uczeń zna kryteria oceniania z każdego przedmiotu, 
- w przypadku otrzymania oceny niskiej uczeń powinien być poinformowany 

o konsekwencjach wynikających dla dalszego kształcenia, 
- każda ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców, a na życzenie zaintereso-

wanego utajniona przed klasą, 
- na prośbę ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 

ocenę powinien ją uzasadnić, 
- każda forma aktywności podlegająca ocenie powinna być omówiona,  
- sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom do domu, 
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- uczeń/rodzic zobowiązany jest do zwrotu pracy w terminie trzech dni 
roboczych od jej otrzymania (w przypadku przedmiotów, które odbywają się 
raz w tygodniu – na kolejnej lekcji), 

- rodzic może korzystać z wypożyczonej pracy jedynie w celu monitorowania 
postępów jego dziecka w nauce. Jednocześnie jest zobowiązany do 
nierozpowszechniania jej treści i nieudostępniania jej osobom postronnym, 

- niezwrócenie sprawdzianu nauczycielowi w wyznaczonym terminie skutkuje 
nieudostępnianiem kolejnych prac pisemnych do domu (wgląd na terenie 
szkoły, w terminie ustalonym przez nauczyciela) oraz wpisem informacyjnym 
w dzienniku elektronicznym w zakładce uwagi. 

B. Zasada systematyczności i terminowości 

Celem jest planowanie procesu oceniania i wdrażanie ucznia do systematycznej 
pracy. 
1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się dlatego 

powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie. 
2. Ustala się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych 

w wymiarze tygodniowym: 
jedna godzina tygodniowo - minimum trzy oceny 

dwie godziny tygodniowo - minimum cztery oceny 

trzy godziny tygodniowo - minimum pięć ocen 
cztery i więcej godzin tygodniowo - minimum sześć ocen. 

3. Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy 
i umiejętności takie jak: 

Ocenianie bieżące: 

Zasady oceniania bieżącego regulują przedmiotowe systemy oceniania 
z uwzględnieniem następujących ustaleń: 

FORMA 
OCENIANIA 

UWAGI 
WAGA 
OCENY 

OZNACZENIE 
W DZIENNIKU 

ELEKTRONICZNYM 

odpowiedzi 
ustne 

Obejmują wiadomości z trzech ostatnich 
tematów. 

2 kolor zielony 

kartkówki, 
dyktanda 

Czas trwania kartkówki nie może przekraczać  15 
minut, nauczyciel ma prawo sprawdzić przygoto-
wanie się ucznia do lekcji, wykorzystując w tym 
celu materiał z trzech ostatnich tematów. Wyniki 
nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż 
tydzień po jej przeprowadzeniu. 

2 kolor zielony 

testy, 
sprawdziany , 
prace klasowe 
wg specyfiki 
przedmiotu 

Nauczyciele ustalają między sobą datę 
sprawdzianu, zachowując wymóg 
nieprzekraczania w tygodniu dwóch 
sprawdzianów w klasach 4-6, trzech 
sprawdzianów w klasach 7 i 8 oraz  jednego 
dziennie, zapisują ją obowiązkowo w dzienniku 
elektronicznym z co najmniej tygodniowym 

3 kolor czerwony 
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wyprzedzeniem. Wyniki sprawdzianu nauczyciel 
podaje nie później niż dwa tygodnie po jego 
przeprowadzeniu 

czytanie, 
recytacja, 
piosenki, 

 1 kolor czarny 

praca na lekcji, 
aktywność 

 1 kolor czarny 

praca domowa Obowiązkiem ucznia jest samodzielne zapisanie 
tematu pracy domowej. Ocena następuje na 
podstawie samodzielnej pracy wykonanej przez 
ucznia. 

1 kolor czarny 

Formy i zasady oceniania przedstawione w powyższej tabeli dotyczą przedmiotów: 
język polski, historia, języki obce, przyroda, matematyka, biologia, geografia, 
fizyka, chemia, WOS, EDB. 

Wagę ocen uzyskanych za pomocą innych form wynikających ze specyfiki 
przedmiotu (np. samodzielna praca, doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca 
twórcza, projekty edukacyjne, udział w konkursach) określają przedmiotowe 
systemy oceniania. 

Przy ustalaniu oceny z techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod 
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy uwzględniać oprócz 
wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, także jego 
systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz 
kultury fizycznej.  

Ocenianie sumujące: 
- test lub kontrolne prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy z całego 

półrocza lub roku (odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczycieli). 

Należy przestrzegać następujących ustaleń: 

- jeden test dziennie dla ucznia, 
- test przeprowadza się na tej samej godzinie lekcyjnej, w tym samym dniu, we 

wszystkich klasach jednego poziomu kształcenia. 
 

4. W całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania 
wyznaczone przez dyrektora szkoły. 

5. Uczeń wykazuje się dobrą organizacją wewnętrzną, powoduje to, że: 
 

- potrafi zaplanować swój proces uczenia się, 
- rytmicznie realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze, 
- w wyznaczonym terminie wywiązuje się z obowiązku szkolnego. 

C. Zasada higieny pracy umysłowej 

Celem tej zasady jest stworzenie warunków do przyswajania wiedzy bez 
przeciążania umysłu obszerną ilością zadań w jednym czasie. 
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1. Nauczyciele zapowiadają obszerniejsze prace pisemne (testy, sprawdziany, prace 
klasowe) przynajmniej tydzień przed ich terminem i zaznaczają ten fakt 
w dzienniku elektronicznym. 

2. Nauczyciele planują terminy prac pisemnych (maksymalnie jedna dziennie, 
a dwie w tygodniu w klasach 4-6, trzy w tygodniu w klasach 7 i 8). 

3. Nauczyciel udziela uczniom wsparcia emocjonalnego. 

D. Zasada przekazu informacji zwrotnej 

Celem jest bieżące informowanie osób zainteresowanych ocenianiem 
o czynionych przez ucznia postępach, powodowanie zmiany na lepsze, pomoc 
w planowaniu dalszych działań. 
1. Nauczyciel w relacji z uczniem może informację zwrotną przekazać: 

a) przeprowadzając rozmowę indywidualną, 
b) pisząc notatkę w zeszycie przedmiotowym, 
c) pisząc obszerną notatkę pod pisemną pracą kontrolną, 

2. Nauczyciel w relacji z rodzicem (prawnym opiekunem) może informację zwrotną 
przekazać: 

a) telefonicznie 
b) podczas rozmowy indywidualnej, 
c) pisząc notatkę (wiadomość w dzienniku elektronicznym, list, zeszyt 

przedmiotowy), 
d) w czasie szkolnych zebrań z rodzicami, 
e) w czasie comiesięcznych konsultacji (dyżuru nauczyciela). 

E. Zasada notowania postępów uczniów i oceniania różnorodnych 
form aktywności uczniów 

Celem jest gromadzenie obszernej informacji o uczniu dla rzetelnego 
wnioskowania o osiągnięciach edukacyjnych. 
1. Forma i częstotliwość oceniania 
Uczniowie Szkoły oceniani będą systematycznie w ciągu roku szkolnego za pomocą 
następujących narzędzi pomiaru dydaktycznego: 

- odpowiedź na lekcji z trzech ostatnich tematów, 
- kartkówka (niezapowiedziana forma odpowiedzi nieprzekraczająca 15 minut 

i obejmująca materiał trzech ostatnich tematów); wyniki kartkówki nauczyciel 
przedstawia uczniom nie później niż tydzień po jej przeprowadzeniu, 

- odpowiedź ustna - ocena następuje na podstawie odpowiedzi ucznia udzielonej 
w czasie lekcji, 

- sprawdzian (praca klasowa) - przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym 
wyprzedzeniem. Jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod 
nadzorem nauczyciela przewidziana w planie dydaktycznym. Maksymalna ilość 
prac tego typu - dwie tygodniowo w klasach 4-6, trzy tygodniowo w klasach 7 i 8, 
jedna dziennie; wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później niż 
dwa tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu, 
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- praca na lekcji (aktywność), 
- praca domowa - ocena następuje na podstawie samodzielnej pracy wykonanej 

przez ucznia, obowiązkiem ucznia jest samodzielne zapisanie tematu pracy 
domowej, 

- w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania 
wyznaczone przez dyrektora szkoły, 

- nauczyciele mają prawo określenia  innych (nie wymienionych powyżej) form 
uzyskania oceny wynikającej ze specyfiki przedmiotu (np. samodzielna praca, 
doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca twórcza, projekty edukacyjne) 

- uczeń w uzasadnionym przypadku ma prawo do wyboru formy zaprezentowania 
posiadanej wiedzy i umiejętności. 

2. Sposoby notowania postępów uczniów: 
- oceny, 
- punktacja, 
- karta informacji o uczniu, 
- ocena opisowa, 
- gromadzenie prac pisemnych oraz innych wytworów i prac uczniów. 

F. Zasada podmiotowości i indywidualizacji 

Celem jest dostosowanie stopnia trudności zakresu treści podlegających ocenie do 
możliwości indywidualnych ucznia. 
- dostosowanie poziomu wiedzy sprawdzanej do możliwości indywidualnych 

ucznia,  
- umożliwienie uczniom zaprezentowania wiedzy w wybranej przez nich (lub 

nauczyciela) formie, 
- dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na 

podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym 
programie edukacyjno – terapeutycznym, 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego - na 
podstawie tego orzeczenia, 

 posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii, 

 nieposiadającego wymienionych orzeczeń lub opinii, który jest objęty 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie 
rozpoznania dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 

 posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach 
wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych – na podstawie tej opinii. 

- udział uczniów w zajęciach wyrównawczych (jeżeli zaistnieje taka potrzeba), 
- przy ustalaniu oceny z techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać 

pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć, 
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- przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy uwzględniać oprócz 
wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, także jego 
systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na 
rzecz kultury fizycznej, 

- dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii 
o ograniczonych możliwościach wykonywania tych ćwiczeń wydanej przez 
lekarza, na czas określony w tej opinii, 

- w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z realizacji zajęć 
z wychowania fizycznego lub informatyki, decyzję tę podejmuje dyrektor szkoły 
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, 

- jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć uniemożliwia ustalenie 
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" lub 
„zwolniona”, 

- dyrektor szkoły zwalnia 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 nowożytnego do końca 
danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia 
oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego 
języka obcego nowożytnego, 

- w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego 
wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 
nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może 
nastąpić na podstawie tego orzeczenia, 

- w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”. 

- zespół nauczycieli i specjalistów prowadzący zajęcia z uczniem objętym 
kształceniem specjalnym dokonuje dwa razy w roku Wielospecjalistycznej 
Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU). Za opracowanie tej oceny 
odpowiadają: 

a) w klasach integracyjnych - nauczyciel wspomagający, 
b) w klasach ogólnodostępnych – wychowawca z wyznaczonym do pomocy 

przez dyrektora szkoły nauczycielem-specjalistą. 
Informacje do WOPFU pozyskuje się poprzez wywiad z rodzicami, 
specjalistami, nauczycielami pracującymi z uczniem – w formie ustnej lub 
pisemnej (dotyczy szczególnie uczniów klas ogólnodostępnych). 
Ustala się następujące terminy przygotowania oceny: 
I termin – po zakończeniu I semestru (nie później niż do połowy lutego) 
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II termin – po zakończeniu roku szkolnego (nie później niż do połowy 
września) 
W indywidualnych przypadkach o terminie sporządzania oceny decyduje 
zespół nauczycieli pracujących z uczniem zgodnie z przepisami prawa 
oświatowego. 

 

G. Zasada angażowania się uczniów w system oceniania 

Celem jest uczynienie ucznia odpowiedzialnym i świadomym osiąganych 
wyników w nauce. 
- uczeń bierze udział w tworzeniu szkolnego systemu oceniania, 
- zna zasady szkolnego systemu oceniania, 
- świadomie poddaje się ocenie, 
- dokonuje samooceny stanu wiedzy i umiejętności, 
- przyjmuje aktywną postawę przy poprawianiu własnych wyników.  

H. Zasada efektywności racjonalnego procesu oceniania 

Celem jest takie planowanie procesu uczenia się i nauczania, by w rezultacie 
proces oceniania świadczył o jego efektywności. 
- widoczne postępy uczniów, 
- zadowolenie dziecka i rodzica, 
- satysfakcja nauczyciela w planowaniu kolejnego procesu nauczania, uczenia się 

i oceniania. 

I. Zasada poprawiania ocen 

Celem jest określenie warunków poprawiania ocen i umożliwienie ocenianemu 
skorzystania z przysługującego prawa. 
- uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny co najwyżej dostatecznej  

w formie ustalonej przez nauczyciela. Wówczas obie oceny wliczane są do 
średniej ocen z danego przedmiotu, z wyjątkiem sytuacji, w której druga ocena 
jest taka sama lub niższa od poprawianej. W takim przypadku zamiast drugiej 
oceny można wpisać do dziennika, procent punktów jaki uzyskał uczeń. 
Szczegółowe zasady poprawiania ocen określono w przedmiotowych systemach 
oceniania. 

- w uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe powtórne stworzenie 
warunków do realizacji danego wymagania, nauczyciel może odmówić 
uczniowi prawa poprawienia uzyskanej oceny. 

J. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 
 

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo wnioskować na piśmie, 
za pośrednictwem wychowawcy, do nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych i dodatkowych 
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zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od 
otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

2. We wniosku musi być określona ocena, o jaką ubiega się uczeń oraz 
uzasadnienie prośby.  

3. Za przewidywaną ocenę roczną lub końcową przyjmuje się ocenę 
zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w WSO, 
a nie zatwierdzoną jeszcze przez radę pedagogiczną.  

4. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko 
o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy średnia ocen uzyskanych przez 
ucznia w każdym semestrze jest co najmniej o 0,5 wyższa od oceny 
przewidywanej.  

5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 
a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 90% 

(z wyjątkiem usprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej 
dwa tygodnie), 

b) usprawiedliwienie wszystkich godzin nieobecności na zajęciach 
w danym roku szkolnym w terminie podanym w statucie szkoły, 

c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 
sprawdzianów i prac pisemnych,  

d) udział w zajęciach wyrównawczych (w przypadku uczniów mających 
trudności w nauce), 

e)  skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form 
poprawy, 

f) udział w konkursach co najmniej międzyszkolnych z przedmiotu, 
którego dotyczy wniosek o podwyższenie oceny lub w zawodach 
i odniesienie w nich sukcesów (dotyczy wniosku tylko o ocenę 
najwyższą), 

g) zaistnienie innych ważnych okoliczności uniemożliwiających 
uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana przez nauczyciela (np. 
długotrwała choroba, sytuacja rodzinna). 

6. Wychowawca i nauczyciel przedmiotu w ciągu trzech dni od wpłynięcia 
wniosku sprawdzają, czy uczeń spełnia podane kryteria, podejmują decyzję 
dotyczącą możliwości poprawy oceny i informują o niej ucznia i jego 
rodziców. 

7. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w pkt. 
5a) i pkt. 5b), wychowawca odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia 
i przekazuje je nauczycielowi przedmiotu.  

8. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia 
pozostałych kryteriów, wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy 
oceny.  
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9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych 
w punkcie 5. prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub 
nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.  

10. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej 2 dni przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przystępuje do 
przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu.  

11. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej lub ustnej, 
z wyjątkiem muzyki, plastyki, techniki i informatyki oraz wychowania 
fizycznego, z których sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę 
zadań praktycznych. 

12. Procedura podwyższania oceny trwa nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne.  
13. Poprawa oceny rocznej lub końcowej może nastąpić jedynie w przypadku, 

gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń, lub 
ocenę wyższą.  

14. Ostateczna ocena roczna lub końcowa nie może być niższa od oceny 
wcześniej proponowanej.  

15. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, 
zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. 

16. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie 
z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci prawo do ubiegania się 
o podwyższenie oceny. 
 
K. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania 
 

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo ubiegać się 
o podwyższenie proponowanej przez wychowawcę rocznej oceny 
zachowania. 

2. Rodzic/opiekun prawny ucznia składa do wychowawcy pisemny wniosek 
o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania. 

3. Wniosek z uzasadnieniem zostaje złożony w terminie do 2 dni od 
powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów o ustalonej przez 
wychowawcę ocenie zachowania. 

4. Warunki ubiegania się o wyższą o niż przewidywana ocenę zachowania: 
a) rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwili w terminie określonym 

w statucie szkoły wszystkie nieobecności na zajęciach edukacyjnych 
w danym roku szkolnym, 

b) uczeń wywiązał się ze wszystkich zadań powierzonych mu przez szkołę, 
c) uczeń spełnia wymagania na ocenę, o którą się ubiega, ujęte 

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 
5. Wychowawca uzgadnia z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia termin 

rozmowy wyjaśniającej do trzech dni od otrzymania wniosku. 
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6. Rozmowa musi się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 
pedagogicznej. 

7. Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie 
przystąpi do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się 
o podwyższenie oceny zachowania. 

8. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze 
obserwatorów: przedstawiciela rady pedagogicznej, pedagoga, 
rodzica/opiekuna prawnego danego ucznia, przedstawiciela samorządu 
klasowego. 

9. Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek 
wziąć pod uwagę opinię osób obecnych w czasie rozmowy. 

10. Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzić 
protokół, który zawiera: termin przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę 
ostateczną, uzasadnienie decyzji, co do podwyższenia lub pozostawienia 
oceny z zachowania, podpisy osób biorących udział w rozmowie.  

11. Protokół zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. 
12. Ustalona w ten sposób ocena zachowania jest ostateczna. 

 

L. Zasada klasyfikowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 
klasyfikacyjnych, poprawkowych 

Celem jest określenie warunków towarzyszących klasyfikowaniu uczniów oraz 
przeprowadzenia wszelkich egzaminów i sprawdzianu wynikających 
z rozporządzenia MEN. 

Klasyfikowanie śródroczne i roczne 
- klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w statucie 
szkoły, tj. oceny opisowej -I etap kształcenia, cyfrowo punktowej oraz oceny 
z zachowania - II etap kształcenia, 

- w oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 
edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po 
zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego, uwzględniając indywidualne 
i aktualne możliwości psychofizyczne danego ucznia, 

- klasyfikowanie śródroczne uczniów jest przeprowadzane jeden raz w ciągu roku 
szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły, 

- klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 
w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według 
skali, o której mowa w rozporządzeniu MEN, 

- każdy nauczyciel ma obowiązek poinformowania ucznia i jego rodziców 
o ocenie śródrocznej na tydzień, a rocznej na dwa tygodnie przed posiedzeniem 
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klasyfikacyjnym, poprzez wpisanie przewidywanej oceny do dziennika 
elektronicznego, 

- w przypadku przewidywanej dla ucznia oceny niedostatecznej z przedmiotu lub 
nagannej z zachowania należy powiadomić rodzica (prawnego opiekuna dziecka) 
na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną wpisując przewidywaną ocenę w 
dzienniku elektronicznym, 

- ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być 
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z uwzględnieniem 
odrębnych przepisów, 

- oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii 
klasy, wszystkich nauczycieli uczących, rady pedagogicznej i dokonaniu przez 
ucznia samooceny. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie wyrażają 
swoją opinię poprzez wpisanie oceny z zachowania w dzienniku 
elektronicznym. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

- jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej , szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi 
szansę uzupełnienia braków, 

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

- uczeń klas I-III otrzymuje w każdym roku promocję do klasy programowo 
wyższej, 

- w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 
ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia, rada pedagogiczna może 
postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek 
wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców lub na wniosek rodziców 
ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału, 

- na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo 
na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy 
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju 
i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 
przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

- począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 
planie nauczania otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

- uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 
otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne 
końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty. 
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Egzamin klasyfikacyjny 

- uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 
zdawać egzamin klasyfikacyjny, 

- uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może 
zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej, 

- egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

- egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 
przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający 
obowiązek szkolny poza szkołą, 

- egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki  i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych, 

- termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami), 

- zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

- uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych, nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wymienionym terminie, może przystąpić do niego 
w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, 

- w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany, 

Egzamin poprawkowy 

- począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej 
klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć 
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć, 

-  nauczyciel uczący przedmiotu zobowiązany jest poinformować ucznia 
o treściach nauczania i wymaganiach przewidzianych na ocenę dopuszczającą, 

- egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, 
z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 
praktycznych, 

- termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, egzamin poprawkowy 
przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, 

- zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie  oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

- uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż 
do końca września, 

- uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji 
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i powtarza klasę, ale 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. 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności 
- uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen,  

- zastrzeżenia, o których mowa zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

- w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone 
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor 
szkoły powołuje komisję, która:  
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala 
roczną, a w szkole policealnej – semestralną, ocenę klasyfikacyjną z danych 
zajęć edukacyjnych;  
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

- zasady przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia określa 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. 
w sprawie  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
w szkołach publicznych. 

Udostępnianie dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, 
egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności 
ucznia, o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. 
- rodzic (prawny opiekun) w terminie do trzech dni po przeprowadzeniu 

egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu 
wiadomości i umiejętności ucznia może złożyć wniosek do dyrektora szkoły 
o wgląd do dokumentacji dotyczącej tego egzaminu, 

- dokumentacja jest udostępniana na terenie szkoły w obecności pracownika 
wskazanego przez dyrektora szkoły. 

 

M. Zasada przyznawania nagród, wyróżnień i kar 

Celem jest motywowanie ucznia do osiągania lepszych wyników w nauce. 

1. Nagrody i wyróżnienia 

1.1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 
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- rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły 
- wzorową postawę 
- wybitne osiągnięcia 
- dzielność i odwagę 
1.2. Ustala się następujące formy nagradzania uczniów; 

a) pochwała ustna nauczyciela wobec klasy, 
b) pochwała ustna wychowawcy wobec klasy, 
c) pochwała udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę z wpisem do 

dziennika elektronicznego, 
d) pochwała udzielona przez dyrektora szkoły na apelu z wpisem do 

dziennika elektronicznego, 
e) dyplom wręczany na uroczystościach szkolnych, 
f) nagroda książkowa lub inna nagroda rzeczowa, 
g) świadectwo z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Nagrody finansuje rada rodziców, sponsorzy lub organizacje uczniowskie 
z własnych funduszy. Forma nagrody jest adekwatna do zasług, o jej wyborze 
decyduje wychowawca, nauczyciel przedmiotu, dyrektor szkoły. 
1.3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeśli na 

koniec roku uzyska średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo 
dobrą ocenę z zachowania.  
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne; religię lub 
etykę; do średniej ocen, o której mowa, wlicza się także roczne oceny 
klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

1.4. Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 otrzymują uczniowie klas 
III - VIII, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w swojej klasie, w danym 
roku szkolnym. 

1.5. Tytuł Prymusa Szkoły Podstawowej Nr 17 decyzją Rady Pedagogicznej 
otrzymuje uczeń klasy siódmej lub ósmej, który uzyskał najwyższą średnią 
ocen w szkole, w danym roku szkolnym. 

2. Kary 

1.1. Ustala się następujące formy karania uczniów: 
a) rozmowa ostrzegawcza nauczyciela lub wychowawcy z uczniem, 
b) upomnienie ucznia przez nauczyciela lub wychowawcę z wpisem do  
dziennika elektronicznego, 
c) rozmowa z pedagogiem szkolnym (w obecności nauczyciela lub 
wychowawcy), 
d) przekazanie informacji do rodziców, za co odpowiedzialny jest 
wychowawca - konsekwencją jest zakaz udziału w imprezach klasowych na 
okres ustalony przez wychowawcę, 
e) rozmowa ostrzegawcza dyrekcji szkoły z uczniem (upomnienie), 
f) rozmowa ostrzegawcza dyrekcji szkoły z uczniem w obecności rodziców, 
pedagoga szkolnego, wychowawcy, 
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g) nagana udzielana przez dyrektora szkoły w obecności wychowawcy 
i z wpisem do dziennika elektronicznego - konsekwencją jest zawieszenie 
prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, kółka 
zainteresowań), do reprezentowania szkoły, do udziału w imprezach 
ogólnoszkolnych na określony czas, 
h) przeniesienie decyzją rady pedagogicznej do równoległej klasy, 
i) zgłoszenie do Sądu Rodzinnego. 

1.2. Od każdej wymierzonej kary (z wyjątkiem pkt „i") uczeń może się odwołać 
za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do 
dyrektora szkoły, rady pedagogicznej w ciągu 7 dni. 

§6. 

Zatwierdzenia dokumentu WEWNĄTRZ SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. 
21 BRYGADY STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE dokonuje 
rada pedagogiczna poprzez głosowanie. 


