
 
 
 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) 
 
 

 

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

I. Podstawowe zasady oceniania 

 
1. Ocenianie w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Skrzydła” w Lublinie (zwanej dalej 

„Szkołą”) rozumiane jest jako informacja zwrotna przekazana przez Nauczyciela Uczniowi 

oraz jego Rodzicom lub Opiekunom w formie ustnej lub pisemnej. Zadaniem informacji  
zwrotnej jest pomoc Uczniowi w procesie zdobywania wiedzy i kształtowania postaw, w 

tym wzięcia odpowiedzialności za swoją naukę. 

 

2. Oceny  osiągnięć  edukacyjnych  Ucznia  dokonuje  Nauczyciel  poprzez  rozpoznawanie  
poziomu Ucznia i jego postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów 

nauczania, uwzględniających podstawę programową. 

 

3. Nauczyciel w ocenianiu może posługiwać się:  
a. samooceną Ucznia, w której może on określić: wkład pracy własnej, zaangażowanie, 

poziom zadowolenia z uzyskanego efektu; 

 
b. oceną koleżeńską, rozumianą jako opiniowanie przez kolegów i koleżanki pracy 

Ucznia na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów. 

 
4. Ocenianie zachowania Ucznia polega na rozpoznawaniu przez Wychowawcę klasy, 

Nauczycieli oraz samego Ucznia i jego kolegów stopnia respektowania przez niego zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

 

II. Cele oceniania wewnątrzszkolnego 

 

Ustala się następujące cele odnotowywania osiągnięć i postępów w zachowaniu oraz nauce  
Uczniów: 

 

a. informowanie Ucznia o jego osiągnięciach edukacyjnych i o zachowaniu; 

 
b. kształtowanie postawy odpowiedzialności Ucznia za efekty nauki; 
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c. udzielanie Uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

 

d. motywowanie   Ucznia   do   pracy   nad   uzyskaniem   dalszych   postępów w nauce  
i zachowaniu; 

 

e. dostarczanie Rodzicom lub Opiekunom i Nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o uzdolnieniach Ucznia; 

 

f. umożliwienie Nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

III. Zadania Nauczyciela w przygotowaniu do oceniania 

 
Nauczyciele zobowiązani są przygotować się do oceniania postępów w nauce i zachowaniu  
Ucznia poprzez: 

 

1. Cele lekcji:  
a. Nauczyciel określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla Ucznia.  
b. Nauczyciel powinien sprawdzić:  

• czy Uczniowie rozumieją cele (na początku zajęć);  
• czy cele zostały osiągnięte (pod koniec zajęć);  

c. Uczeń ma prawo zapytać o cel lekcji. 

 
2. Kryteria sukcesu, czyli kryteria osiągnięcia celów, zwane także „NaCoBeZU” (na co 

będziemy zwracać uwagę): 

 

a. Cechy NaCoBeZU:  
• formułowane są na podstawie celów;  
• pokazują, co Nauczyciel będzie sprawdzał i oceniał;  
• powinny być dopasowywane do możliwości danej klasy i wymogów konkretnego 

zadania. 

 

b. O formie NaCoBeZU decyduje nauczyciel sam lub w  porozumieniu z Uczniami. 

 
c. NaCoBeZU jest obowiązkowe dla prac kontrolnych, sprawdzianów, testów, prezentacji 

oraz wybranych przez Nauczyciela prac domowych. 

 
d. NaCoBeZU do prac kontrolnych Nauczyciel formułuje w odniesieniu do umiejętności 

kluczowych zawartych w podstawie programowej i standardach egzaminacyjnych; 

 
e. NaCoBeZU Nauczyciel podaje Uczniom minimum na tydzień przed sprawdzianem, 

pracą kontrolną. 

 
3. Informacja zwrotna (IZ):
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a. Nauczyciel powinien w miarę możliwości przekazywać Uczniowi komentarz do jego 

pracy,   który   podczas   procesu   uczenia   się   sprzyja   nabywaniu   nowej   wiedzy  
i umiejętności. 

 

b. IZ towarzyszy i pomaga uczniowi zrozumieć co zrobił dobrze, gdzie popełnił błąd i jak może 

poprawić swoją pracę. Dzięki IZ Uczeń wie, które z kryteriów sukcesu już opanował, 

a nad którymi musi jeszcze popracować. 

 

c. Informacja zwrotna może zawierać cztery elementy:  
• wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy Ucznia;  
• odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;  
• wskazówki, w jaki sposób Uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę;  
• wskazówki, w jakim kierunku Uczeń powinien pracować dalej. 

 

d. Informacja zwrotna może być wyrażona ustnie lub pisemnie, również w postaci tabeli. IZ 

może mieć formę samooceny lub oceny koleżeńskiej. 

 
e. Informacja zwrotna może być przekazana w formie skróconej, czyli powinna być co 

najmniej dwustopniowa. 

 

f. Informacja zwrotna musi być ściśle związana z kryteriami sukcesu określonymi w 

NaCoBeZU przed wykonaniem zadania. 
 
 
 

IV. Oceny i ich kryteria 

 
1. Obowiązującymi formami ocen, podsumowującymi proces uczenia się danej partii 

materiału, umiejętności i wpisywanymi do dziennika lekcyjnego, są oceny sumujące i 
oceny opisowe i informacja zwrotna.  

 
2. W klasach 1-3 obowiązują tylko oceny opisowe. 

 
3. Nie można stosować jednocześnie oceny sumującej i oceny opisowej, ich funkcja jest 

rozdzielona. 

 
4. Oceny bieżące i trymestralne oceny klasyfikacyjne z przedmiotów: muzyka, plastyka, 

technika, religia, przyroda przyjmują wyłącznie formę opisową. Roczne oceny 

klasyfikacyjne są zawsze dodatkowo ustalane w skali stopni szkolnych, określonej w 

przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 
5. Ustala się następujące oceny sumujące:
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  Ocenę tę otrzymuje Uczeń, którego umiejętności 

  i   wiedza   znacznie   wykraczają   poza   wymagania 

  nauczanego przedmiotu. Potrafi samodzielnie rozwijać 

Celujący - 6 100%+ własne uzdolnienia, biegle posługiwać się  zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów ujętych  

  

  w podstawie programowej danego przedmiotu. Potrafi 

  też na dany problem spojrzeć z innej strony, szukając 

  nietypowych rozwiązań.      
        

  Ocenę tę otrzymuje Uczeń, którego umiejętności 

  i wiedza są pełne w stosunku do wymagań nauczanego 

Bardzo dobry - 5 91%- przedmiotu. Potrafi sprawnie i samodzielnie posługiwać 

99% się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami. Sam  

  rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi 

  zastosować zdobytą wiedzę.     
        

  Ocenę tę otrzymuje Uczeń, który w stopniu 

  zadowalającym opanował wiedzę i umiejętności 

Dobry - 4 75%- zawarte w wymaganiach nauczanego przedmiotu. 

90% Stosuje też poprawnie wiadomości i potrafi samodzielnie  

  rozwiązać typowe problemy/zadania teoretyczne 

  i praktyczne.        
   

  Ocenę tę otrzymuje Uczeń, który opanował wiadomości 

 60%- i  umiejętności  zawarte w wymaganiach nauczanego 

Dostateczny - 3 przedmiotu w stopniu podstawowym, potrafi 
74%  rozwiązywać  zadania/problemy  o  średnim  stopniu   

  trudności przy pomocy nauczyciela.   
   

  Ocenę  tę  otrzymuje  Uczeń,  który  w  opanowanych 

  wiadomościach i  umiejętnościach zawartych 

  w  wymaganiach  nauczanego  przedmiotu  przejawia 

Dopuszczający - 2 41%- braki,  które nie przekreślają  tego,  że  przy pomocy 

59% Nauczyciela  potrafi  rozwiązać  zdania  o  niewielkim  

  stopniu  trudności.  Ponadto  analiza  jego  osiągnięć 

  wskazuje, iż przy dodatkowym nakładzie pracy uzyska 

  podstawową wiedzę z zakresu danego przedmiotu. 
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Niedostateczny -1

 
 
 
 
 

 

40%-  
poniżej

  
Ocenę tę otrzymuje Uczeń, który nie opanował 

dotychczas w zakresie podstawowym wymagań 

obowiązujących w danym przedmiocie, nie jest w stanie 

nawet przy pomocy Nauczyciela wykonać prostych 

zadań. Ponadto analiza osiągnięć wskazuje na 

konieczność podjęcia przez Ucznia dużego wysiłku w 

celu uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu danego 

przedmiotu. 
 

 

6. Ocena Opisowa: 
 

• podsumowuje w sposób opisowy postępy i osiągnięcia ucznia; 

 

• zawiera dwa elementy: opis tego co uczeń zrobił dobrze, oraz opis tego co 

uczeń zrobił źle lub nie wykonał;  
 

 7.   Dyrektor Szkoły może w każdym momencie trwania roku szkolnego zarządzić,   że w        

danym roku szkolnym we wskazanej jednej lub wielu klasach z oddziałów 4-8 oceny bieżące i 

trymestralne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich przedmiotów będą przyjmować wyłącznie 

formę opisową i/lub informacji zwrotnej. Roczne oceny klasyfikacyjne będą ustalane w skali 

stopni szkolnych, określonej w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 
 

 
 

 

V. Ocena zachowania i postawy Ucznia 

 
1. Ocena zachowania Ucznia powinna uwzględniać całościowe postępowanie dziecka w 

szkole, jak i poza szkołą, w szczególności zaś brane są pod uwagę następujące 

kryteria: 
 

a. kultura osobista, w tym stosunek do Rodziców lub Opiekunów, Nauczycieli, 

pozostałych Uczniów;  
b. uczestnictwo w zajęciach;  
c. stosunek do obowiązków szkolnych (w tym przygotowanie do lekcji);  
d. dbałość o bezpieczeństwo oraz zdrowie swoje i innych;  
e. wytrwałość i sumienność w wykonywanej pracy;  
f. przestrzeganie regulaminu klasowego;  
g. gotowość do podejmowania zadań dodatkowych.  
h. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  
i. dbałość o dobre imię i tradycje Szkoły;  
j. dbałość o piękno mowy ojczystej;  
k. godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;  
l. przestrzeganie Regulaminu Ucznia i Regulaminu Szkoły a także Kodeksu Ucznia.;  
m. całoroczna praca nad cechami zawartymi w „Programie Wychowawczo - 

Profilaktycznym Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Skrzydła” w Lublinie;  
n. opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznych, o ile znajduje się  
w nich informacja o trudnościach w zachowaniu. 

 



2. Informacje o zachowaniu mogą być odnotowywane w dzienniku elektronicznym w 

formie uwag i pochwał.
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3. Na koniec każdego trymestru oraz roku szkolnego Wychowawca, po konsultacjach z 

Nauczycielami uczącymi w jego klasie, wystawia jedną ocenę z zachowania. 

 

4. W klasach 1-3 oceny z zachowania przyjmują formę oceny opisowej. 

 

5. W klasach 4-8 oceny z zachowania przyjmują następującą skalę ocen: 

 

WZ – wzorowy; 

BD – bardzo dobry; 

DB – dobry  
P – poprawny NdP- 

nieodpowiedni N – 

naganny 

 

6. W Szkole obowiązują „Karty Zachowania”. Funkcjonowanie Kart opisane jest w 

dokumencie „Bezpieczeństwo w Skrzydłach”. Mają one wpływ na ustalenie oceny z 

zachowania. Duża ich liczba lub każde szczególnie naganne zachowanie w nich 

opisane może obniżyć ocenę z zachowania o jeden stopień. 

 

7. Wychowawca podaje Uczniowi i jego Rodzicom lub Opiekunom informacje o 

planowanej rocznej ocenie z zachowania najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją 

roczną, a w przypadku oceny nagannej na miesiąc przed klasyfikacją roczną. 

 

VI. Ścieżka informowania Rodziców lub Opiekunów o osiągnięciach 

edukacyjnych trymestralnych i rocznych 

 
1. Wychowawca  każdej  klasy  jest  zobowiązany  do  poinformowania  Uczniów  oraz  

Rodziców lub Opiekunów na początku każdego roku o zasadach oceniania i 

promowania obowiązujących w Szkole i zawartych w niniejszym dokumencie. 

Ponadto w klasach IV – VIII przekazuje informację o PZO. Rodzice lub Opiekunowie 

potwierdzają otrzymanie informacji, składając oświadczenie z własnoręcznym 

podpisem. 

 

2. O osiągnięciach, postępach w nauce, uzdolnieniach, kłopotach i trudnościach 

wychowawczych i edukacyjnych dziecka Rodzice lub Opiekunowie są informowani 

na bieżąco poprzez notatki zawarte w poczcie dziennika elektronicznego oraz podczas 

indywidualnych spotkań z Osobistym Opiekunem lub Wychowawcą. Z Opiekunem 

Osobistym Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są do spotkań przynajmniej trzy 

razy w roku (kl. 1-3) lub dwa razy w roku (kl.4-8). 

 

3. Ocenę trymestralną Rodzice lub Opiekunowie otrzymują od Wychowawcy w czasie 

zebrania klasowego. Ocenę roczną Uczniowie/Rodzice lub Opiekunowie otrzymują  
w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie szkolnym, z tym, że ocena z 

trzeciego trymestru jest równocześnie informacją o ocenie rocznej.
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4. Wyniki klasyfikacji zatwierdza Rada Pedagogiczna w toku podjęcia uchwały na 

posiedzeniu Rady Klasyfikacyjnej pod koniec I, II i III trymestru. 

 

5. Każdy Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych 

przypadkach Rada Pedagogiczna może podąć decyzję o powtarzaniu klasy oraz na 

podstawie opinii lekarza lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej oraz w porozumieniu z Rodzicami lub Opiekunami 

Ucznia. 
 
 

6. Informacja o ocenach proponowanych na koniec roku w klasach IV-VIII powinna 

zostać wpisana do dziennika elektronicznego najpóźniej na dwa tygodnie przed 

planowaną klasyfikacją. 

 

7. Przynajmniej raz w trymestrze Nauczyciele ustalają konsultacje dla opiekunów 

uczniów w celu przekazania informacji o postępach ucznia w nauce i zachowaniu. 
 
 
 

8. Rodzice lub Opiekunowie mają prawo do wglądu w sprawdziany, prace klasowe, 

kartkówki swoich dzieci. 
 
 
 

9. Każdy rodzic ma prawo pobrać kopię sprawdzianu, pracy klasowej swojego dziecka 

do domu, w czasie cotygodniowych konsultacji nauczyciela przeprowadzającego 

sprawdzian, pracę klasową. 
 
 
 

 

ROZDZIAŁ 2 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
 
 

 

I. Metody rejestrowania osiągnięć 

 
1. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco podczas wielokierunkowej 

działalności Ucznia.  
2. Uczeń jest oceniany indywidualnie.  
3. Istotny wpływ na ocenę końcową mają postępy Ucznia.  
4. Ustala się następujące ogólne metody odnotowywania osiągnięć i postępów w 

zachowaniu oraz nauce Uczniów: 

 

a. Nauczyciel systematycznie dokonuje wpisu zakresu tematów i realizowanych treści 

zgodnych z przyjętym programem w dzienniku elektronicznym; 
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b. Obecność Ucznia zapisywana jest w dzienniku elektronicznym; 

 

c. Informacje zwrotne oraz oceny opisowe w ciągu trymestru nauczyciel wpisuje do 

dziennika elektronicznego, z zachowaniem zasady o minimum trzech wpisach do 

dziennika elektronicznego w ciągu miesiąca, natomiast pozostałe informacje może 

udzielać ustnie lub wpisywać do zeszytu lub na kartkówce. 

 

d. Nauczyciele w klasach I - III przedstawiają postępy w nauce Ucznia Radzie 

Pedagogicznej i Rodzicom lub Opiekunom na koniec trymestru w postaci listy 

umiejętności nabytych lub wymagających dalszej pracy wraz ze wskazówkami, co do 

dalszych możliwości rozwijania określonych umiejętności. 

 

e. Ocena roczna opisowa będąca podsumowaniem postępów i umiejętności Ucznia 

umieszczana jest w dzienniku elektronicznym, arkuszu Ucznia i na świadectwie; 

 

f. Ocena postępów w nauce religii jest wyrażona na świadectwie w urzędowej skali ocen. 

 
g. Podczas   oceniania   efektów   pracy   Uczniów   ze   specyficznymi   potrzebami  

edukacyjnymi, w tym z opiniami lub orzeczeniami poradni 

psychologicznopedagogicznej, Nauczyciele uwzględniają specyfikę potrzeb tych 

Uczniów oraz zawarte w dokumentach zalecenia. 

 
5. Sposób oceniania powinien być adekwatny do danego rodzaju działań. Ustala się 

następujące zestawy narzędzi i formy sprawdzania umiejętności, które mogą być 

dokumentowane przez Nauczyciela: 
 
 
 

  Częstotliwość w         

Obszary/aktywności Rodzaj oceny ciągu   Miejsce i forma zapisu   Uwagi   
podlegające ocenie trymestru/roku,     

         

  czas realizacji         
        

Diagnoza szkolna na Informacja 1 na rok Praca Ucznia z Informacją Zwrotną, Wyniki diagnozy   są 

początku roku Zwrotna (IZ) wrzesień  przechowywane w szkole w przekazywane 

     segregatorze  Ucznia, wydruk Uczniom i Rodzicom/ 

     Informacji Zwrotnej otrzymuje Opiekunom, służą 

     Rodzic/Opiekun    głównie do planowania 

          pracy na dany rok. 
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Testy, sprawdziany Ocenaopisowa, Co najmniej 1 w Dziennik elektroniczny, ocena O  sprawdzianach 

trymestralne z możliwością trymestrze, z opisowa. Po sprawdzianach Uczniowie  oraz 

podsumowujące dodania zachowaniem  Nauczyciel przekazuje Uczniowi Rodzice/Opiekunowie 

(wewnętrzne   i elementów rytmiczności.  wydrukowaną   ocenę opisową z powinni   zostać 

zewnętrzne), Informacji   elementami informacji zwrotnej w poinformowani  
kartkówki badające Zwrotnej.   postaci tabeli:     minimum  tydzień 

stopień 
          

wcześniej. 
   

    NaCoBe To już To      

przyswojenia     ZU potrafię wymaga       
Wiedzy i     sprawd   poprawy. Są obowiązkowe, w 

umiejętności     zianu      sytuacji nieobecności 

Uczniów a 
          

Uczeń powinien 
 

    1.       

obejmujące swoim 
          

          

napisać 
  

zaległy     

2. 
       

zakresem większą 
           

         

sprawdzian w ciągu 2           

partię materiału 
    

itd. 
     

         tygodni od  momentu 
(trymestr, dwa     Jak mogę to poprawić? Jak mogę to powrotu do szkoły. 
trymestry lub cały     rozwijać?      Nauczyciel  może 

rok) lub konkretną           zdecydować   o 
umiejętność.           potrzebie  poprawy 

            

           sprawdzianu  czy  jego 

           elementów, jeśli widzi, 

           że może mieć to 

           pozytywny wpływ na 

           proces uczenia się 

           Ucznia.     

           W  sprawdzianie 

           znajdują się również 

           zadania wykraczające 

           ponad program.  

     

Testy, kartkówki, Informacja liczba  dowolna, Zeszyt Ucznia, kartkówka wklejona Dopuszczalne są różne 

odpowiedzi ustne w Zwrotna dostosowana do do zeszytu, NaCoBeZU w zeszycie formy: pisemna, ustna, 

trakcie procesu   potrzeb.  Ucznia  z  miejscem  do  zapisu  IZ, online, IZ powinna być 

uczenia się.     dziennik elektroniczny, inne.   co najmniej 2 

           stopniowa, może mieć 

           również formę  oceny 

           koleżeńskiej,   

           samooceny.    

           Nie muszą być  

           zapowiadane.   
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Inne aktywności, O zakresie ich liczba  dowolna, Dziennik elektroniczny w formie Ocenianie tego rodzaju 

podlegające formie  dostosowana  do oceny   opisowej z   możliwością aktywności,    



ocenianiu, np.: oceniania  potrzeb. dodania elementów IZ.   umiejętności powinno 

efekty materialne decyduje        być adekwatne do 

pracy lekcyjnej Nauczyciel        wysiłku włożonego 

oraz pozalekcyjnej poprzez w       przez Ucznia w celu 

(m.in.: prowadzenie wyznaczniki 
      

poczynienia postępów.        

zeszytu, efekty określone             
projektów NaCoBeZU.             
edukacyjnych, prace               
plastyczne,               
techniczne),               
umiejętności z               
zakresu edukacji               
fizycznej.               

           

Praca domowa W zależności od Co najmniej 1 w Dziennik elektroniczny.   Praca domowa może 

 charakteru i wagi. trymestrze. Pisemna IZ umieszczona na pracy. być     

 IZ ustna lub  Ustna informacja zwrotna.   indywidualizowana, 

 pisemna.        zależy od potrzeb  i 

          możliwości Ucznia. 
            

Ocena końcowo Ocena opisowa  1 na rok Dziennik elektroniczny, arkusz      

roczna     Ucznia, świadectwo szkolne       
             

Zachowanie Informacja  W zależności od Dziennik elektroniczny, w dziale      

 zwrotna na potrzeb. Uwagi. Karty refleksji do Rejestracja    

 bieżąco,   uzupełnienia.    elektroniczna w dziale 

 Uwagi/Pochwały,       Uwagi   zawiera 

 Karty zachowania,       zarówno uwagi na 

 Karty refleksji.        temat pozytywnego, 

    Na  koniec  roku W dzienniku elektronicznym, arkuszu jak   i negatywnego 
 

Ocena opisowa 
 

zachowania. 
   

  

Ucznia, na świadectwie szkolnym. 
   

  
szkolnego. 

   

         

               

 
 
 

 

II. Samodzielność pracy 

 

1. Uczeń ma obowiązek wykonywać wszelkie prace, w tym prace kontrolne i 

sprawdziany samodzielnie, z zastrzeżeniem punktu 4g.  
2. Jeżeli istnieje taka konieczność wynikająca ze specyfiki zagadnienia, niektóre prace 

mogą mieć formę inną niż praca indywidualna i być inaczej oceniane. Nauczyciel musi o tym 

fakcie poinformować Uczniów w NaCoBeZU.  
3. Nauczyciel ma obowiązek obniżenia oceny z pracy jeśli stwierdzi, że mimo wymogu 

została ona niesamodzielnie wykonana (z pomocą osób trzecich, skopiowana od osób 

trzecich, z naruszeniem praw autorskich itd.).
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4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego wykonania pracy Nauczyciel ma 

obowiązek unieważnienia pracy. 

 

III. Zakończenie etapu edukacji wczesnoszkolnej 

 
1. Pod koniec etapu edukacji wczesnoszkolnej zostaje przeprowadzony test kompetencji. 

 
2. Wyniki  testu  kompetencji  w  formie  pisemnej  zostają  przekazane  Uczniom  oraz  
Rodzicom lub Opiekunom. 

 

3. Wyniki testu kompetencji klasy III zostają przekazane wychowawcom klas IV i stanowią 

diagnozę wstępną uczniów w klasie IV. 
 
 
 

 

ROZDZIAŁ 3 OCENIANIE W KLASACH IV – VIII 
 
 
 

I. Metody rejestrowania osiągnięć: 

 

1. W dzienniku lekcyjnym odnotowywane są oceny sumujące i oceny opisowe;  
2. Nauczyciel przedstawia postępy w nauce Ucznia odnotowane w dzienniku elektronicznym  

Radzie Pedagogicznej i Rodzicom lub Opiekunom na koniec trymestru w postaci wydruku 

arkusza z dziennika elektronicznego. Ponadto nauczyciele z poszczególnych przedmiotów 

przekazują Rodzicom i/lub uczniowi na koniec roku pełną IZ (zwierającą podstawowe 

kompetencje z danego przedmiotu) po dokonaniu końcowej diagnozy;  
3. Ocena postępów w nauce z religii jest wyrażona na świadectwie w urzędowej skali ocen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Zasady oceniania:  
  

Częstotliwość   

Obszary/ aktywności Rodzaj w ciągu 

trymestru/ro 
podlegające ocenie oceny 

ku, czas   

  realizacji 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miejsce i forma   
zapisu oceny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uwagi 

 

Diagnoza szkolna na  1 na rok Praca Ucznia z Wyniki diagnozy są przekazywane . 
 notatką IZ, uczniom, ale służą głównie 

początku roku od IZ (wrzesień/paź 
specjalny raport, nauczycielom do planowania pracy na 

klasy VI z  dziennik)  wydruk dany rok    
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przedmiotów      

egzaminacyjnych      

      

    Zeszyt ucznia  

Testy, kartkówki,    Kartkówka z IZ  
wejściówki,    wklejona do zeszytu Dopuszczalne są różne formy, pisemne, 

wyjściówki, 
  

częsta, liczba tabela. 
IZ  ustne, online, koleżeńska, samoocena. 

odpowiedzi ustne w  dowolna NaCoBeZU w 
   

trakcie procesu    zeszycie ucznia z  
uczenia    miejscem do zapisu  

    IZ, inne  
      

Testy, sprawdziany     Podlegają poprawie tylko oceny 3,2 i 1, 

  Co najmniej 2  z zastrzeżeniem, że ocenę niedostateczną 
na etapie Ocena  Dziennik 

 w trymetrze, uczeń ma obowiązek poprawić. 
podsumowania sumująca, 

 
elektroniczny  rytmicznie, Nauczyciel w porozumieniu z uczniem 

wiedzy, np. z danego 
   

    ustala czas poprawy który nie może być 
działu oraz     

  Możliwe  dłuższy niż dwa tygodnie od otrzymania 
kartkówki na etapie    

  
minimum dwie 

 
oceny. 

podsumowania danej    
  

oceny w 
 

Ocena z poprawy powinna być wpisana 
kompetencji czy Ocena opisowa  

trymestrze  w dzienniku obok oceny ze 
umiejętności.    

    
sprawdzianu.      

     

 W zależności od  Dziennik  
 

charakteru IZ 
 

Obowiązkiem Nauczyciela jest 
Praca domowa  elektroniczny, 

ustna/ pisemna 
 

wszystkie zadane przez siebie prace  

pisemna na pracy   
 

lub ocena 
  

domowe sprawdzić lub / i ocenić.    Ucznia, 
 

sumująca 
  

Uczeń jest odpowiedzialny za zapisanie    ustna, indywidualna    

pracy domowej.    

Co najmniej 1    lub na forum klasy     
   

w trymetrze 
 

 3 minusy    

 oznaczone w    

 dzienniku     
Brak pracy domowej symbolem   Np. dziennik Brak pracy domowej nie ma wpływu na 

„–„ ocena   ocenę z zachowania.    elektroniczny 
 sumująca 1    
     
      

     Ma wpływ na ocenę z danego 
Merytoryczne   W miarę Dziennik przedmiotu. 

nieprzygotowanie do   potrzeb elektroniczny Każda następna sytuacja 

lekcji Możliwe jedno   nieprzygotowania (oprócz jednego 

 zgłoszenie na   możliwego zgłoszenia Np.) będzie miała 

 trymestr. Każde   swoje konsekwencje, które nauczyciel 

 nieprzygotowanie   określa w przedmiotowym systemie 

 oznaczamy    oceniania. 

 skrótem     

 „Np.”     

 Uwaga w     

 dzienniku    Ma wpływ na ocenę z zachowania. 

Organizacyjnie 
    

  W miarę Dziennik Nauczyciel w PZO określa ilość 
nieprzygotowanie do   potrzeb elektroniczny nieprzygotowań organizacyjnych przed 

     wstawieniem uwagi do dziennika. 
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lekcji (brak     

potrzebnych     



przyborów, zeszytu     
itp.)     

     

    Ocena trymestru trzeciego nie jest oceną 
Ocena trymestralna Sumująca 1-6 1 Dziennik końcoworoczną. Jest zapisana  w dziale 

elektroniczny ocen bieżących dla 3 trymestru kolorem    

    niebieskim. 
     

  Na koniec roku Wydruk dla uczniów Nie podlega poprawie, w przypadku 

Diagnoza szkolna IZ szkolnego języków obcych ma wpływ na 
  (maj/czerwiec) i/lub rodziców poziomowanie grup 
   

     

Ocena   Dziennik  

Sumująca 1-6 1 na rok elektroniczny,  

końcoworoczna  

  świadectwo  

    
     

 Informacja W zależności Dziennik  

 

zwrotna na 
 

 

elektroniczny, 
 

 
od potrzeb. 

 
 

bieżąco, 
 

 

w dziale Uwagi. 
 

   
 

Uwagi/Pochwały, 
 

Rejestracja elektroniczna w dziale    

Zachowanie Karty   Uwagi zawiera zarówno uwagi na temat 

zachowania.   pozytywnego, jak i negatywnego   W dzienniku 
   zachowania. 
   

elektronicznym,   Na koniec roku  

 Ocena w skali arkuszu Ucznia, na  
 

szkolnego. 
 

 

świadectwie 
 

 
ocen 

 
   

  

szkolnym 
 

    
     

 

III. Wymagania: 

 

1. Sprawdzian powinien zawierać zadania wykraczające ponad program. 

 

2. Podczas  oceniania  efektów  pracy  Uczniów  ze  specyficznymi  potrzebami  
edukacyjnymi, w tym z opiniami lub orzeczeniami poradni 

psychologicznopedagogicznej, Nauczyciele uwzględniają specyfikę potrzeb tych 

uczniów oraz zawarte w dokumentach zalecenia.
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3. Ocena trymestralna i końcoworoczna nie jest średnią ocen sumujących i 

opisowych, a jest wypadkową wszystkich aktywności Ucznia. Nauczyciel ustala 

ocenę na podstawie całościowej pracy ucznia. 

 

4. Ocena końcowa jest wpisywana na świadectwie w urzędowej skali ocen. 

Nauczyciel, ustalając ocenę na koniec VIII klasy, ma prawo wziąć pod uwagę 

oceny z klas IV – VII. 

 

5. Uczeń jest oceniany indywidualnie. 

 

6. Istotny wpływ na ocenę końcową ma postęp Ucznia. 

 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim 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 Ucznia w zajęciach oraz aktywność Ucznia w 

działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej. Jeśli w 

szkolnym planie nauczania określone jest, iż część obowiązkowych zajęć 

wychowania fizycznego Uczniowie odbywają w ramach sportowych zajęć 

dodatkowych, to przy ustalaniu oceny trymestralnej czy końcoworocznej 

Nauczyciel kontaktuje się z prowadzącym zajęcia dodatkowe. 

 

8. Uczeń, który nie zaliczył trymestru, ma obowiązek zaliczenia lub poprawy oceny 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Nauczyciela. Nauczyciel 

zobowiązany jest do: 

 

1. wskazania przyczyn niepowodzenia,  
2. podania wymagań,  
3. terminu zaliczenia . 

 

9. Termin zaliczenia III trymestru (w wypadku oceny niedostatecznej) musi być 

wcześniejszy niż data posiedzenia Rady Pedagogicznej, na której podejmowane są 

uchwały klasyfikacyjne. 
 
 

 

IV. Terminy zaliczeń: 

 

1. Uczeń oddaje prace w terminie – termin to dzień wyznaczony przez Nauczyciela. 

 
2. W uzasadnionych przypadkach termin oddania pracy podlega negocjacji.
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3. Nauczyciel ustala ocenę (zarówno sumującą, jak i opisową) najpóźniej w ciągu 

trzech tygodni od oddania pracy przez Ucznia. 

 
4. Powodem uzasadniającym przesunięcie terminu oceny pracy, może być 

usprawiedliwiona nieobecność Nauczyciela w pracy lub wykonywanie przez niego 

innych pilnych obowiązków pracowniczych. W sytuacji spornej o zasadności 

przesunięcia terminu decyduje Dyrektor Szkoły. 

 
5. Termin oceny pracy nie może zostać przeniesiony na następny trymestr. 

 
6. Nauczyciel zobowiązany jest do określenia terminu sprawdzianu z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem poprzez wpisanie do dziennika elektronicznego. 

 
7. Nauczyciel   może   przeprowadzić   tylko   sprawdzian,   do   którego   podał  

NaCoBeZU. 

 
8. W uzasadnionych przypadkach Nauczyciel może przekładać zapowiedzianą pracę 

kontrolną. W takiej sytuacji uzgadnia nowy termin z Wychowawcą, dokonuje 

wpisu do dziennika elektronicznego, o nowym terminie zobowiązany jest 

poinformować Uczniów na lekcji. 

 
9. W sytuacji nieobecności Ucznia, w czasie której odbywały się sprawdziany czy 

przypadały terminy oddania prac itp. uczeń ma tydzień na uzupełnienie braków, a 

w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły powinien napisać zaległe 

sprawdziany i oddać zadane prace. Jeśli Uczeń w tym czasie nie napisze 

sprawdzianów czy nie odda zaległych prac to Nauczyciel może odnotować ten 

fakt w dzienniku jako ocenę niedostateczną z danej aktywności. To Uczeń 

odpowiada za dopilnowanie terminów i zaliczeń. Termin zaliczenia prac i 

sprawdzianów może być wydłużony, po indywidualnym uzgodnieniu, ze względu 

na długą nieobecność w szkole (ponad 2 tygodnie). 

 
10. O zagrożeniu oceną najniższą Nauczyciel informuje skutecznie ucznia i Rodziców 

lub Opiekunów co najmniej 30 dni przed końcem trymestru i 30 dni przed końcem 

roku szkolnego. 

 
11. Przez skuteczne poinformowanie, o którym mowa w pkt. 12 rozumie się 

zastosowanie jednej z form komunikacji: 

 

• przekazanie informacji ustnej Uczniowi oraz Rodzicowi lub Opiekunowi i 

odnotowanie tego faktu potwierdzone podpisem Rodzica; 
 

• przesłanie pisemnej informacji dla Rodziców lub Opiekunów oraz otrzymanie 

pisemnego potwierdzeniu przez złożenie podpisu przez Rodzica lub Opiekuna na 

druku zawiadomienia;
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• przesłaniu zawiadomienia pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
 
 
 

V.Samodzielność pracy: 

 

1. Uczeń ma obowiązek wykonywać wszelkie prace, w tym prace kontrolne i 

sprawdziany samodzielnie, z zastrzeżeniem punktu 2. 

 
2. Jeżeli istnieje taka konieczność wynikająca ze specyfiki zagadnienia, niektóre prace 

mogą mieć formę inną niż praca indywidualna i być inaczej oceniane. Nauczyciel musi o 

tym fakcie poinformować Uczniów w NaCoBeZU. 

 
3. Nauczyciel ma obowiązek obniżenia oceny z pracy jeśli stwierdzi, że mimo wymogu 

została ona niesamodzielnie wykonana (z pomocą osób trzecich, skopiowana od osób 

trzecich, z naruszeniem praw autorskich itd.). 

 
4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego wykonania pracy Nauczyciel ma 

obowiązek unieważnienia pracy. Uczeń otrzymuje ocenę najniższą. 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ 4 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA  
EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH 

 
I. Warunki dopuszczenia do egzaminu klasyfikacyjnego 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności Ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

2. Wychowawca jest zobowiązany poinformować na piśmie Rodziców lub Opiekunów o 

braku podstaw do klasyfikacji Ucznia. 

 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

 
4. Na wniosek Rodziców lub Opiekunów Ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny.
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5. Pisemną prośbę do Dyrektora Szkoły o zgodę na egzamin klasyfikacyjny, o którym 

mowa w punkcie 4. Rodzice lub Opiekunowie mają prawo wnieść najpóźniej 1 dzień 

przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, na której zostanie podjęta 

uchwała klasyfikacyjna. 

 
6. Uczeń, który został dopuszczony do egzaminu klasyfikacyjnego jest zobowiązany 

zgłosić się do Nauczyciela danego przedmiotu po zestaw wymagań na egzamin 

klasyfikacyjny najpóźniej do dnia zakończenia zajęć w danym trymestrze lub 

zakończenia roku szkolnego. Po tym terminie zestaw wymagań należy odebrać w 

sekretariacie Szkoły. 

 
7. Jeśli Rada Pedagogiczna nie wyrazi zgody na egzamin klasyfikacyjny na koniec roku 

szkolnego, Uczeń nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. 

 
8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również Uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz Uczeń spełniający obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

 

II. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  
w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły Nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 

2. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 1, może być zwolniony z przeprowadzenia 

egzaminu klasyfikacyjnego na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego Nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie Nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 

3. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów –  
Rodzice lub Opiekunowie Ucznia. 

 

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu z 

Uczniem i jego Rodzicami lub Opiekunami. 

 

5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z 

których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

 

6. Część pisemna egzaminów klasyfikacyjnych powinna trwać 60- 90 minut. 

 

7. Uczniowi należy zagwarantować czas na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej  
(maksymalnie 15 minut).
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8. Na Uczniu spoczywa obowiązek takiego zaplanowania toku odpowiedzi ustnej, aby w 

czasie nieprzekraczającym 15 minut zaprezentować odpowiedzi na przedstawione mu 

pytania. 
 

 

9. Zestawy egzaminacyjne, zarówno w części pisemnej jak i ustnej, zawierają zadania i 

pytania na wszystkich poziomach wymagań. 
 
 
 

 

III. Dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego 

 

1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:  
• termin egzaminu  
• pytania egzaminacyjne  
• wyniki egzaminu  
• ustaloną ocenę  

2. Do protokołu załącza się pisemne prace Ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach Ucznia  
3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen Ucznia.

 

IV.

 

 

Postanowienia końcowe dotyczące egzaminu klasyfikacyjnego. 

 

1. Rodzice lub Opiekunowie mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do sposobu 

przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego w terminie 5 dni od daty egzaminu.

 

2. Dyrektor Szkoły po rozpatrzeniu zgłoszonego zastrzeżenia w terminie 3 dni podejmuje 

decyzję o odrzuceniu zastrzeżeń, jeśli nie stwierdzi uchybień w sposobie 

przeprowadzenia egzaminu albo o ponownym przeprowadzeniu egzaminu 

klasyfikacyjnego dla danego Ucznia, jeśli zostaną stwierdzone uchybienia przy 

przeprowadzaniu egzaminu klasyfikacyjnego. 

 

V. Egzamin poprawkowy. 
 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wynik klasyfikacji rocznej 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 

zdawać egzamin poprawkowy. 

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 1) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych, 

 2) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu 

ferii letnich, 

 3) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły; w 

skład komisji wchodzą: 



   a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,  

   b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,  

   c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako 

członek komisji. 

 4) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

   a) skład komisji,  

   b) termin egzaminu poprawkowego,  

   c) pytania egzaminacyjne, 

   d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

3. 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. 

4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższe i powtarza klasę. 

5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia są, zgodnie ze szkolnym 

planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  
 
 
 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Niniejszy dokument jest zgodny z postanowieniami Statutu Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej „Skrzydła” w Lublinie. 
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