
Załącznik nr 1

do Statutu

Prywatnej Szkoły Podstawowej
Szkoła jak Dom

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE



Wewnątrzszkolne ocenianie w klasach od 1 do 3 i
od 4 do 8

Wewnątrzszkolne Ocenianie opracowane jest na podstawie obowiązujących

przepisów prawa.

PRZEPISY OGÓLNE

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i po-

stępach w tym zakresie,

b) informowanie  rodziców  lub  opiekunów   o  bieżących   postępach

uczniów,

c) pomoc w planowaniu pracy indywidualnej,

d) motywowanie uczniów do dalszej nauki,

e) umożliwienie nauczycielom oceny metod pracy dydaktyczno-wycho-

wawczej.

2. Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz infor-

mowanie o nich uczniów i rodziców (opiekunów),

b) bieżące ocenianie,

c) zasady promowania do klasy programowo wyższej.

3. Rok szkolny zostaje podzielony na cztery śródsemestry:

a) jesienny,

b) zimowy 



c) wiosenny,

d) letni.

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego są zobowiązani do:

a) poinformowania uczniów i ich rodziców (opiekunów) o wymaganiach

wynikających

 z realizowanego przez siebie programu,

b) poinformowania  uczniów  i  ich  rodziców  (opiekunów)  o  sposobach

sprawdzania

i oceniania osiągnięć edukacyjnych,

c) poinformowania  uczniów  i  ich  rodziców  (opiekunów)  o  zasadach

BHP.

5. Oceny są jawne. Prace pisemne uczeń, jego rodzic lub opiekun otrzy-

muje do wglądu. Każda praca pisemna powinna zawierać krótką recen-

zję uzasadniającą ocenę.

6. Ocena ustalona przez nauczyciela nie może być uchylona ani zmienio-

na decyzją administracyjną.

7. Nauczyciel indywidualizuje wymagania programowe i zasady oceniania

z przedmiotów ogólnokształcących,  a także wobec ucznia,  u którego

stwierdzono  deficyty  rozwojowe,

na podstawie pisemnej opinii wydanej przez specjalistyczną poradnię.

8. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności powinno być traktowane jako inte-

gralna część procesu nauczania.

9. W szczególny sposób indywidualizuje  się zasady oceniania postępów

ucznia w zakresie wychowania fizycznego, zajęć plastyki, muzyki i tech-



niki,  biorąc pod uwagę jego wysiłek wkładany w wywiązywanie się z

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

10. Uczeń  ma  prawo  uzyskać  wyższą,  niż

przewidywana, ocenę śródsemestralną, semestralną/roczną z obowiąz-

kowych zajęć edukacyjnych, zwłaszcza z wychowania fizycznego na wa-

runkach określonych Przedmiotowym systemie oceniania.

11. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu

wykształcenie umiejętności takich jak:

a) czerpanie wiedzy ze wszystkich dostępnych źródeł,

b) stawianie pytań i formułowanie problemów,

c) dostrzeganie związków między zjawiskami historycznymi, 

d) samodzielne interpretowanie znaków kultury,

e) dostrzeganie związków między życiem codziennym a światem idei,

fantazji, kreacji,

f) dostrzeganie ciągłości kulturowej i zakorzenienie w tradycji, 

g) dostrzeganie w kulturze tego, co różne i wspólne wyrażanie myśli,

uczuć oraz przekonań               w sposób adekwatny do sytuacji, 

h) racjonalne bronienie swoich przekonań i mówienie „nie” w uzasad-

nionych sytuacjach oraz prowadzenie rozmowy, dyskusji,

i) logiczne dobieranie myśli i treści.

12. Sposoby  i  metody  przyswajania  treści

podstaw programowych nauczyciel określa sam, biorąc pod uwagę po-

ziom  wyjściowy  każdego  ucznia.  Przy  sprawdzaniu  i  ocenianiu  prac



wszyscy nauczyciele zobowiązani są stosować kryteria poprawności ję-

zykowej.

13. Przyjmuje  się  stosowanie  klasycznej

metody oceniania:

a) nauczanie początkowe (klasy od 1 do 3) w następującej skali:

i. „Super” - wiadomości i umiejętności wykraczają poza podsta-

wy programowe danej klasy, praca wykonana bez zarzutu, wi-

doczne bardzo duże zaangażowanie i aktywność ucznia,

ii. „Bardzo  ładnie”  –  wiadomości  i  umiejętności  opanowane  w

stopniu wysoce zadowalającym, widoczny duży wkład pracy, 

iii. „Ładnie” – wiadomości i umiejętności mieszczą się w podsta-

wie  programowej  danej  klasy,  uczeń  wykonuje  zadania  po-

prawnie z drobnymi niedociągnięciami,

iv. „Wystarczająco” – wiadomości i umiejętności mieszczą się w

podstawie programowej danej klasy, wykonane zadania wyma-

gają korekty,

v. „Postaraj się” – wiadomości i umiejętności opanowane w stop-

niu słabym, wykonane zadania wymagają korekty,  zawierają

widoczne błędy,



vi. „Pracuj  więcej”  –  minimalna  liczba  punktów,  wiadomości  i

umiejętności ucznia opanowane w stopniu niewystarczającym,

zadania wykonane błędnie, poniżej minimum programowego.

vii. Po zakończeniu śródsemestru i semestru nauczyciele opraco-

wują oceny opisowe każdego z uczniów.

b) Klasy od 4 do 8 w skali od 1 do 6 (w zależności od stopnia opanowa-

nia materiału przez ucznia) w następującym rozumieniu:

i. niewystarczająco - niedostateczna "1",

ii. słabo - dopuszczająca "2",

iii. zadawalająco - dostateczna "3",

iv. dobrze - dobra "4,"

v. bardzo dobrze - bardzo dobra "5"

vi. wykraczająco poza postawiane wymagania - celująca "6".

14. Ocena  semestralna  nie  jest  średnią

arytmetyczną otrzymanych ocen.

15. Uczeń i jego rodzice (opiekunowie) po-

winni zostać poinformowani o ocenach semestralnych na 14 dni przed

konferencją klasyfikacyjną.

16. Jeśli ocena semestralna nie jest  zgodna

z oczekiwaniami ucznia,  jego rodziców lub opiekunów; uczeń ma prawo



złożyć pisemną prośbę do Dyrektora Szkoły o wyznaczenie terminu i

przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. W wyniku egzaminu kla-

syfikacyjnego ocena nie może być podwyższona o więcej niż jeden sto-

pień.

17. Egzamin, o którym mowa w p. 16 odby-

wa się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, prowadzony

jest przez nauczyciela przedmiotu w obecności drugiego nauczyciela –

specjalisty z danego przedmiotu i w obecności Dyrektora Szkoły. 

18. Jeśli  wynik egzaminu, o którym mowa

w p. 16 jest negatywny, ocena semestralna nie może zostać obniżona.

OCENA ZACHOWANIA UCZNIA

1. W klasach 1-3 uczniowie są oceniani na bieżąco na podstawie punktacji

w postaci serc. Do każdego koloru serca przyporządkowana jest odpo-

wiednia punktacja:

a) czerwone 2 punkty,

b) żółte 1 punkt,

c) białe 0 punktów,

d) niebieskie – 1 punkt,

e) czarne – 2 punkty.



Pod koniec każdego miesiąca suma punktów jest podliczona przez wy-

chowawcę

i nanoszona na kolejną kartę zachowania danego ucznia.

2. W klasach 4-8 uczniowie są oceniani na bieżąco, a ich pozytywne bądź

negatywne przejawy odnotowywane są (zarówno przez wychowawców

jak i nauczycieli przedmiotowych) w postaci punktów na karcie ocen za-

chowania ucznia w dzienniku elektronicznym.

3. Przyjmuje się następującą skalę ocen:

a) Wzorowa,

b) Bardzo dobra,

c) Dobra,

d) Poprawna,

e) Nieodpowiednia,

f) Naganna.

4. Oceny zachowania są przyznawane na każdy  semestr w sposób jawny

dla uczniów. 

5. Oceną wyjściową jest ocena dobra. Uczeń ma możliwość zdobycia oce-

ny wyższej przez:

a) zaangażowanie w życie klasy (udział w uroczystościach klasowych,

dbanie o wystrój klasy, dbanie o mienie szkoły),



b) zaangażowanie w życie szkoły (udział w uroczystościach szkolnych,

reprezentowanie szkoły  w różnych konkursach, działalność w samo-

rządzie szkolnym itp.),

c) pomoc koleżeńska (pomoc w odrabianiu zajęć domowych, serdeczna

postawa),

d) dyżur w bibliotece (katalogowanie książek, porządkowanie zbiorów

oraz wypełnianie innych poleceń bibliotekarza),

e) wysoką kulturę osobistą i reprezentowanie postaw świadczących o

wysokiej kulturze osobistej.

6. Ocena zachowania może ulec obniżeniu w wyniku:

a) spóźniania się na lekcje,

b) braku poszanowania mienia szkolnego,

c) niestosowania się do poleceń nauczyciela,

d) niewypełniania obowiązków dyżurnego,

e) wychodzenia poza szkołę bez zezwolenia nauczyciela, bądź innego

pracownika szkoły,

f) uchybienia dotyczącego kultury osobistej (nieodpowiedni strój, słow-

nictwo, brak szacunku dla osób starszych i rówieśników),

g) opuszczania bez usprawiedliwienia zajęć lekcyjnych.



7. Uczeń, aby otrzymać świadectwo z wyróżnieniem, powinien uzyskać co

najmniej  bardzo dobrą ocenę zachowania oraz średnią ocen powyżej

4,75.

8. Uczeń na wniosek Rady Pedagogicznej, może zostać pozbawiony przez

Dyrektora Szkoły możliwości  udziału w pozalekcyjnych akcjach szkol-

nych tj.: wycieczki, wyjścia do teatru, dyskoteki, itp. jeżeli jego zacho-

wanie  odbiega  od norm obowiązujących w szkole.

9. Uczeń, który dwukrotnie w trakcie trwania nauki w szkole otrzyma nie-

odpowiednią ocenę zachowania, a jego postawa nie rokuje poprawy na

wniosek Rady Pedagogicznej zostaje przez  Dyrektora Szkoły skreślony

z listy uczniów Szkoły i przekazany do szkoły publicznej.

10. Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie po-

winni zostać poinformowani o semestralnej  ocenie zachowania  na 14

dni przed konferencją klasyfikacyjną.

11. Jeżeli  semestralna  ocena  zachowania

nie jest zgodna z oczekiwaniami ucznia i jego rodziców (opiekunów),

mają  oni  prawo  złożyć  pisemne  odwołanie  od  tej  oceny

do Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do rozpatrzenia

odwołania

w terminie do 7 dni. Do rozpatrzenia wniosku dyrektor szkoły powołuje

komisję

w składzie: Dyrektor Szkoły lub koordynator – jako przewodniczący ko-



misji; wychowawca klasy; wskazany przez wnioskodawców nauczyciel

prowadzący  zajęcia  edukacyjne

w danej klasie; pedagog szkolny; przedstawiciel samorządu szkolnego;

Komisja zapoznaje się ze zgromadzonymi materiałami i ustala, w dro-

dze głosowania, propozycje oceny zachowania;

12. Każde  niewłaściwe  zachowanie  ucznia

powinno być odnotowane w dzienniku zajęć lekcyjnych. W przypadku

rażących  zachowań  wychowawca  klasy  w  porozumieniu

z pedagogiem szkolnym powiadamia o tym fakcie rodziców pisemnie

lub telefonicznie.

13. Wystawianie  oceny  zachowania  należy

do wyłącznej kompetencji wychowawcy klasy. Nauczyciele mogą wyra-

żać swoje pozytywne i negatywne opinie poprzez wpisy w dziennikach

lub ustnie.

14. Dokumentację  procesu  oceniania  za-

chowania  prowadzi  wychowawca  klasy,

z uwzględnieniem zasad poszanowania prywatności i  godności osobi-

stej uczniów. 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

15. Egzaminy  klasyfikacyjne  przeprowadza

się w okresie między posiedzeniem zespołu klasyfikacyjnego a posie-



dzeniem Rady  Pedagogicznej  kończącym semestr.  Termin  egzaminu

klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony przez wychowawcę klasy z

uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

EGZAMIN POPRAWKOWY

16. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocz-

nej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edu-

kacyjnych,  może  zdawać  egzamin  poprawkowy.

W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę

na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

17. Termin  egzaminu  poprawkowego  wy-

znacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

18. Egzamin poprawkowy składa się z czę-

ści  pisemnej   oraz  ustnej  z  wyjątkiem  egzaminu

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z

których egzamin ma formę zadań praktycznych.

19. Wychowawca  klasy  zawiadamia,  przed

zakończeniem  zajęć  szkolnych  -

za potwierdzeniem w formie pisemnej - rodziców lub opiekunów praw-

nych  ucznia

o wyznaczonym terminie egzaminu poprawkowego.



20. zakres tematyczny egzaminu jest  udo-

stępniany na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły najpóźniej  w przed-

ostatnim dniu nauki,

21. w  egzaminie  poprawkowym  może

uczestniczyć bez prawa głosu: rodzic - na swój wniosek,

22. inny  nauczyciel  tego  samego  lub  po-

krewnego przedmiotu, uczący w Szkole na wniosek rodzica lub nauczy-

ciela prowadzącego.

23. uczeń,  który  z  przyczyn  losowych  nie

przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego

w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym ter-

minie, określonym przez dyrektora szkoły, jeżeli przedstawił przed ter-

minem  egzaminu  dokumenty  potwierdzające  wystąpienie  tych  przy-

czyn.

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

1. Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia

do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z za-

jęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania

tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.



2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edu-

kacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona

niezgodnie

z  Wewnątrzszkolnym  Ocenianiem dyrektor  Szkoły  powołuje  komisję,

która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie

pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych za-

jęć edukacyjnych. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowa-

nia – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowa-

nia zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decy-

duje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin egzaminu sprawdzającego ustala się z uczniem i jego rodzicami

lub opiekunami prawnymi poprzez jego wyznaczenie w formie pisem-

nej, listem poleconym.

4. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę rodziców

ucznia, w której jest wskazana ocena, o którą ubiega się uczeń. Złoże-

nia prośby winno nastąpić nie później niż na pięć dni przed klasyfikacyj-

nym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  Egzamin sprawdzający prze-

prowadza się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

5. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, Dyrektor Szkoły powo-

łuje trzyosobową komisję w składzie: dyrektor szkoły albo inny nauczy-

ciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą, nauczyciel uczący ucznia da-



nego przedmiotu - jako egzaminator, dwóch nauczycieli tego samego

lub pokrewnego  przedmiotu - jako członkowie komisji.

6. W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć bez prawa głosu: wy-

chowawca klasy, rodzic lub opiekun prawny na swój wniosek, nauczy-

ciel  tego samego lub pokrewnego przedmiotu,  uczący w Szkole - na

wniosek egzaminatora lub rodzica (opiekuna prawnego). 

7. Nauczyciel uczący ucznia, może być zwolniony na swoją prośbę z udzia-

łu w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szcze-

gólnie  uzasadnionych  przypadkach,

na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej

lub innej szkoły (w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły). 

8. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z

wyjątkiem przedmiotów: informatyka i wychowanie fizyczne, z których

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

9. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje eg-

zaminator,  a zatwierdza  przewodniczący  komisji  w  porozumieniu  z

członkami komisji.  Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycz-

nych)  musi  odpowiadać  kryterium  stopnia,

o który ubiega się uczeń.

10. Komisja, o której mowa powyżej, może

na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:  podwyż-

szyć stopień - w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, pozostawić



stopień ustalony przez nauczyciela - w przypadku negatywnego wyniku

egzaminu. 

11. Z  przeprowadzonego  egzaminu  spraw-

dzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin eg-

zaminu, pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne, wynik

egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się

pisemne  odpowiedzi  ucznia  i  zwięzłą  informację  o ustnych  odpowie-

dziach ucznia. Protokół  stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,  w

którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

12. Uczeń,  który  z  udokumentowanych

przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do eg-

zaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie określo-

nym przez dyrektora szkoły.

13. Ocena ustalona przez komisję jest osta-

teczna

14. Jeżeli  wynik  egzaminu  sprawdzającego

jest pozytywny, Rada Pedagogiczna zobowiązana jest uwzględnić to w

swojej uchwale dotyczącej wyników klasyfikacji.

PROMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.

1. Świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, otrzymuje uczeń, który w wy-

niku  klasyfikacji  końcowej  (rocznej)  uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć



edukacyjnych  średnią  ocen

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.


