
 

ZASADY  

WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

OCENIANIA UCZNIÓW 

KLAS VII - VIII 
 

 

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 260 

im. Jana Matejki 

 

 

w Warszawie 

 

 

 

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania uczniów zostały opracowane zgodnie z Ustawą              

o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r.. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.1534). 



§ 1 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 
 

1. Klasyfikowanie uczniów odbywa się dwa razy w roku, poprzez wystawienie śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

klasyfikacyjnych ocen zachowania. Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzana zgodnie z 

przyjętym terminarzem roku szkolnego. 

2. Ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalana jest na 

podstawie ocen cząstkowych.  

 

3. Minimalna liczba ocen cząstkowych nie powinna być mniejsza niż dwukrotna liczba 

godzin przedmiotu w tygodniu plus jedna ocena.  

 

4. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może podjąć decyzję o wystawieniu oceny 

klasyfikacyjnej na podstawie mniejszej liczby ocen cząstkowych.  

 

5. Ocenianie śródroczne i roczne odbywa się według następującej skali ocen:  

 

1) Stopień celujący – 6;  

 

2) Stopień bardzo dobry – 5;  

 

3) Stopień dobry – 4;  

 

4) Stopień dostateczny – 3;  

 

5) Stopień dopuszczający – 2;  

 

6) Stopień niedostateczny – 1;  

 

6. Kryteria ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych:  

 

1) stopień celujący (6) uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania oraz wykonuje 

dodatkowe oryginalne i twórcze zadania 

 

2) stopień bardzo dobry (5) uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania  

 

3) stopień dobry (4) opanowanie wiadomości i umiejętności nie jest pełne, ale nie zapowiada 

żadnych problemów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia  

 

4) stopień dostateczny (3) uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i 

umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może 

utrudniać opanowanie kolejnych treści kształcenia z danego przedmiotu  

 

5) stopień dopuszczający (2) opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności jest tak 

niewielkie, że stawia pod znakiem zapytania możliwość kształcenia w danym przedmiocie 

(dziedzinie edukacji)  



6) stopień niedostateczny (1) uczeń nie spełnia minimum określonego w podstawie 

programowej realizowanej przez nauczyciela 

 

7. W ocenianiu bieżącym stosuje się następujące oceny:  

 

6, 5+, 5, 5-, 4+, 4, 4-,3+, 3, 3-, 2+,2,2-, 1+,1  

oraz oceny tekstowe /kształtujące/.  

 

8. Oceny cząstkowe uczeń otrzymuje:  

 

1) z prac klasowych  

 

2) z kartkówek  

 

3) z odpowiedzi ustnych  

 

4) za aktywność i pracę na lekcji, w tym pracę w grupie  

 

5) za prace domowe  

 

6) za wykonanie lub współudział w wykonaniu pracy plastycznej, projektu, referatu lub innej 

pracy  

 

9. Prace klasowe są oceniane według następujących kryteriów:  

 

40% i mniej – ocena niedostateczna  

41%-50% - ocena dopuszczająca  

51%-74% - ocena dostateczna  

75%-90% - ocena dobra  

91%-100% - ocena bardzo dobra  

91%-100% oraz wykonanie zadania dodatkowego – ocena celująca  

 

10. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli uczeń nie przystąpił do pracy klasowej z powodu 

nieobecności na zajęciach, ma obowiązek to uczynić w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

 

11. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z pracy klasowej, uczeń ma obowiązek 

przystąpić do pisania pracy ponownie w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

 

12. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe, zapowiedziane /wpisane do 

dziennika elektronicznego/ z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

 

13. Kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji mogą odbywać się niezależnie od 

prac klasowych i nie muszą być zapowiedziane.  

 

14. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. Uczeń 

zabiera pracę pisemną do domu i przekazuje do wglądu rodzicom. Po przekazaniu uczniowi 

pracy klasowej nauczyciel nie ponosi za nią odpowiedzialności. Uczeń jest zobowiązany do 

zwrotu tej pracy nauczycielowi danego przedmiotu na najbliższej lekcji. Ocena wystawiona 

przez nauczyciela jest ostateczna.  



15. W przypadku niewykonania zadania przez ucznia dopuszcza się wpisanie w dzienniku 

skrótu „bz” zamiast oceny.  

 

16. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach, dopuszcza się wpisanie w dzienniku 

skrótu „nb” zamiast oceny.  

 

17. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do zajęć /z 

matematyki i języka polskiego – trzy nieprzygotowania/, które obejmują: brak pisemnej pracy 

domowej, przyborów, pomocy, kostiumu gimnastycznego, nieprzygotowania do odpowiedzi 

lub niezapowiedzianej kartkówki. Nieprzygotowanie jest zaznaczane w dzienniku poprzez 

wpis „np”. Za każde następne nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

18. Za nieprzygotowanie i niezgłoszenie tego faktu na początku lekcji nauczycielowi, uczeń 

może otrzymać ocenę niedostateczną.  

 

19. O ocenach bieżących uczniowie i ich rodzice są na bieżąco informowani poprzez dostęp 

do dziennika elektronicznego oraz podczas zebrań z rodzicami.  

 

20. Nauczyciel uzasadnia uczniowi każdą wystawioną ocenę oraz punkty z zachowania. 

Uzasadnienie zawiera w szczególności:  

 

1) informację o poziomie osiągnięć ucznia lub jego zachowaniu oraz postępach  

 

2) informację o tym, co uczeń zrobił dobrze i jak powinien się uczyć dalej  

 

3) wskazówki do samodzielnego planowania własnego rozwoju  

 

21. Na prośbę rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę podczas 

dni otwartych lub spotkań indywidualnych.  

 

22. Zachowanie uczniów podlega bieżącemu ocenianiu, zgodnie z Zasadami regulującymi 

bezpieczne przebywanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 260 im. Jana Matejki w 

Warszawie oraz Kryteriami śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania 

zawartymi w § 1.  

 

23. W szczególnych przypadkach, o liczbie przyznanych punktów dodatnich lub ujemnych 

decyduje rada pedagogiczna lub wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem.  

 

 

24. Kryteria śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania:  

Ocena z zachowania jest wystawiana na podstawie :  

40% - punkty uzyskane przez ucznia w ciągu semestru, a zapisanych przez nauczycieli w 

zgodzie z punktowym systemem oceniania zachowania.  

20% - ocena koleżeńska 

20% ocena nauczycieli 

20% - ocena wychowawcy 

Na koniec semestru lub roku szkolnego uczniowie mogą otrzymać następujące oceny z 

zachowania:  

Wzorowa 140 pkt i powyżej  

Bardzo dobra od 120 pkt do 139 pkt  



Dobra od 100 pkt do 119 pkt  

Poprawna od 60 pkt do 90 pkt 

Nieodpowiednia od 40 pkt do 59 pkt  

Naganna 39 pkt i poniżej  

Na początku roku szkolnego oraz na początku II semestru każdy uczeń otrzymuje 100 pkt 

(ocenę dobrą), na które składają się:  

50 pkt za przestrzeganie zasad regulujących bezpieczne przebywanie na terenie Gimnazjum 

nr 3 ( w szczególności za punkty 2,3,5,6,7,11 i 12 )  

10 pkt za postawę koleżeńską  

15 pkt za używanie właściwego języka  

10 pkt za systematyczne i punktualne uczęszczanie na lekcje  

10 pkt za właściwe zachowanie podczas lekcji  

5 pkt za konkretną pracę na rzecz szkoły w ciągu semestru.  

 

Ocenę wyższą lub niższą niż dobra uczeń otrzymuje w zależności od liczby punktów 

uzyskanych w trakcie semestru.  

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu o liczbie punktów karnych decyduje Dyrekcja i 

Rada Pedagogiczna.  

KATEGORIA  LICZBA PKT. MIN.  LICZBA PKT. MAX.  

PUNKTY DODATNIE  

Konkretna praca na rzecz szkoły w 1 semestrze 

zaproponowana przez nauczyciela  

5  

Konkretna praca na rzecz 

szkoły z inicjatywy własnej  

6  10  

Praca przez cały semestr w SU, radiowęźle, 

chórze (o ile nie jest ujęte w ocenie z 

przedmiotu), obsługa sprzętu podczas 

uroczystości szkolnych  

10  

Przygotowanie i udział w 

uroczystościach szkolnych  

1  10  

Reprezentowanie szkoły na 

zewnątrz (zawody sportowe, 

konkursy w innych 

gimnazjach, konkursy 

zewnętrzne)  

1  10  

Udział w konkursach 

przedmiotowych MKO, 

zakończonych wyróżnieniem 

(po 5 pkt za 2 i 3 etap)  

1  10  

Wyjątkowo pozytywne 

zachowanie – wpis ze 

szczegółowym opisem sytuacji  

1  10  

Projekt edukacyjny  1  20  

W gestii wychowawcy  1  10  

PUNKTY UJEMNE  

1 godzina nieusprawiedliwionej nieobecności  -1  

1 spóźnienie na lekcję  -0,5  

 



Brak dzienniczka  -1  

Brak zmiany obuwia  -2  

Brak stroju galowego podczas uroczystości  -2  

Niestosowny wygląd (makijaż, piercing, 

miniszorty, bluzki odsłaniające brzuch)  

-2  

Wulgarne lub wieloznaczne napisy na 

koszulkach, bluzach, plecakach  

-5  

Wyjście ze szkoły podczas przerwy  -5  

Niewłaściwe zachowanie 

podczas lekcji (rozmowy z 

kolegą/koleżanką, wymiana 

liścików, kwestionowanie 

poleceń nauczyciela, 

chodzenie po klasie, bujanie 

się na krześle, jedzenie lub 

picie, zabieranie własności 

kolegów)  

-1  -5  

Niewykonanie polecenia 

nauczyciela  

-1  -5  

Niewłaściwe zachowanie w 

stosunku do 

kolegów/koleżanek  

-1  -5  

Korzystanie z telefonu komórkowego, 

tabletu,MP3 lub MP4 podczas lekcji  

-5  

Użycie wulgarnego słownictwa  -5  

Niewłaściwy stosunek do pracownika szkoły  -5  

Posiadanie przedmiotu zagrażającego 

bezpieczeństwu  

-10  

Szczególnie agresywne 

zachowanie, przemoc słowna 

i fizyczna  

-5  -20  

Palenie papierosów lub przebywanie w grupie 

uczniów palących papierosy na terenie szkoły  

-20  

Robienie zdjęć lub nagrywanie na kamerę w -20  



trakcie lekcji i podczas przerw  

Dewastacja mienia szkolnego  -5  -20  

 

25. Na około miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, 

wychowawcy przekazują uczniom i ich rodzicom informację o zagrożeniu oceną 

niedostateczną z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceną 

nieodpowiednią lub naganną z zachowania.  

 

26. Informacja o zagrożeniach przekazywana jest poprzez umieszczenie przewidywanych 

ocen klasyfikacyjnych w dzienniku elektronicznym oraz przekazanie informacji podczas 

zebrania rodziców. W przypadku nieobecności rodziców podczas zebrania, wychowawca 

powiadamia rodziców o zagrożeniach listem poleconym.  

 

27. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

uczniom i ich rodzicom podawane są do wiadomości przewidywane roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywana 

roczna ocena zachowania. Informacja przekazywana jest uczniom w czasie zajęć oraz 

uczniom i rodzicom poprzez umieszczenie przewidywanych ocen w dzienniku 

elektronicznym.  

 

28. W przypadku zaistnienia podstaw do obniżenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

nauczyciel danego przedmiotu, a w przypadku oceny zachowania – wychowawca klasy 

niezwłocznie informuje o tym ucznia jego rodziców. Rodzice są informowani za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego /moduł wiadomości/.  

 

29. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub zachowania w trybie i na warunkach ustalonych przez nauczyciela /a w 

przypadku oceny klasyfikacyjnej zachowania – wychowawcy/ i przekazanych uczniowi i jego 

rodzicom na początku roku szkolnego.  

 

30. Na dwa dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele wpisują do dziennika ustalone oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, a wychowawca ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

 

31. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na realizację czasu przeznaczonego na te zajęcia może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. Rada pedagogiczna podejmuje w tej 

sprawie decyzję po uwzględnieniu opinii wychowawcy klasy oraz przeanalizowaniu sytuacji 

ucznia. Decyzja jest podejmowana w drodze jawnego głosowania zwykłą większością 

głosów. Decyzja podjęta przez radę pedagogiczną jest ostateczna.  

 

32. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, które są kontynuowane w klasie programowo wyższej, może jeden raz w ciągu 

nauki w Gimnazjum uzyskać promocję do klasy programowo wyższej, za zgodą rady 

pedagogicznej. Rada pedagogiczna podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii nauczyciela 

realizującego dane zajęcia edukacyjne i wychowawcy klasy, dotyczących możliwości 

nadrobienia przez ucznia zaległości programowych. Decyzja podejmowana jest w wyniku 



jawnego głosowania zwykłą większością głosów. Decyzja podjęta przez radę pedagogiczną 

jest ostateczna.  

 

33. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, skierowany na piśmie do dyrektora szkoły, 

uczniowi lub jego rodzicom jest udostępniana do wglądu dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego lub inna dokumentacja dotycząca oceniania. 

Dokumentacja jest udostępniana w sekretariacie szkoły w ciągu pięciu dni od wpłynięcia 

wniosku.  

 

§ 2 
 

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:  

1. W szkole wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, wzorowym 

zachowaniem, aktywnością społeczną oraz odwagą i innymi formami zachowań budzących 

uznanie można stosować przewidziane niniejszym statutem formy wyróżnienia: 

1) pochwała ustna nauczyciela w klasie w obecności uczniów; 

2) pochwała pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców; 

3) pochwała ustna Dyrektora w obecności uczniów; 

4) pochwała pisemna Dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców 

5) dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa; 

6) list pochwalny; 

7) stypendium za wyniki w nauce i zachowaniu. 

8) nadanie tytułu „Absolwenta Roku”; 

2. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące: 

1) wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki, 

zaangażowania w życie szkoły, osiągnięć osobistych i służyć zarówno utrzymaniu 

prezentowanej przez ucznia postawy jak i wpływać mobilizująco na innych; 

2) w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień 

stosując zasadę adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia; 

3) dyrektor szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na wniosek 

wychowawcy, nauczyciela, pedagoga szkolnego, rady pedagogicznej, samorządu 

uczniowskiego. 

3. Tytuł „Absolwenta Roku” przyznaje rada pedagogiczna, uczniowi, który wyróżnił się w 

ciągu całego okresu pobytu w szkole, wysokimi wynikami w nauce, wysoką kulturą 

osobistą, swoją postawą i pracą był przykładem dla innych uczniów, chętnie dzielił się 

swoją wiedzą z innymi uczniami, działał na rzecz wolontariatu oraz uzyskał wysoki 

wynik  



z egzaminu ośmioklasisty. Przez cały okres pobytu w szkole miał ocenę zachowania,  

co najmniej wyróżniającą. 

4. Uczniowie, którzy otrzymali nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 8-11, otrzymują 

od dyrektora szkoły dyplom i pamiątkową książkę. 

Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. 

Odnotowuje się na świadectwach szkolnych. Za szczególne osiągnięcia w nauce uczeń może 

otrzymać świadectwo z wyróżnieniem.  

 

2. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary :  

1) słowne zwrócenie uwagi uczniowi przez nauczyciela: 

1) w rozmowie indywidualnej z uczniem poza klasą, 

2) na forum klasy; 

2) wpis uwagi do dziennika; 

3) pisemne lub słowne zawiadomienie rodziców ucznia przez nauczyciela; 

4) rozmowa nauczyciela z uczniem z udziałem Dyrektora szkoły; 

5) bezpośrednia rozmowa nauczyciela z rodzicami; 

6) rozmowa nauczyciela z rodzicami z udziałem Dyrektora szkoły; 

7) pozbawienia ucznia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym (w przypadku 

pełnienia takiej funkcji); 

8) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych; 

9) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

10) przedstawienie problemu na forum Rady Pedagogicznej, która podejmuje uchwałę  

o zastosowaniu kary: 

1) udzieleniu nagany w formie listu skierowanego do rodziców; 

2) przeniesieniu ucznia do innej równoległej klasy; 

3) powiadomieniu sądu rodzinnego; 

4) wystąpieniu do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

3. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie od zastosowanej kary  

w terminie 3 dni od jej zastosowania do dyrektora szkoły. 

4. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zastosowanej kary 

i przyczyn jej zastosowania, a o ich wynikach powiadamia ucznia i jego rodziców. 

 

§ 3 
 

1. Uczeń, który ukończył 18 lat w określonych przypadkach może być skreślony z listy.  

1. 1. Wykroczenia stanowiące podstawę do skreślenia z listy uczniów:  

a) rażące naruszanie Zasad regulujących bezpieczne przebywanie na terenie szkoły  



b) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników  

szkoły,  

c) posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków i środków odurzających na terenie szkoły  

d) spożywanie alkoholu lub przebywanie na terenie szkoły bądź w czasie zajęć 

pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę w stanie wskazującym na spożycie alkoholu 

czy zażycie narkotyków,  

e) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej (w tym cyberprzemocy) wobec uczniów lub 

pracowników szkoły,  

f) opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia, ignorowanie podstawowych  

obowiązków szkolnych,  

g) wywieranie szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne innych uczniów, 

nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły.  

1.2. Skreślenie ucznia następuje zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną procedurą  

 

2. Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być na 

wniosek dyrektora szkoły przeniesiony przez kuratora oświaty do innego gimnazjum.  

 

Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do Kuratora o przeniesienie ucznia do innego 

gimnazjum, gdy wyczerpane zostały wszelkie rodzaje kar określone w § 35 p.2 a w 

szczególności, gdy uczeń przeniesiony karnie do oddziału równoległego w ciągu dwóch 

miesięcy nie poprawił swego zachowania i wpływa demoralizująco na innych uczniów. 

 

3. Wniosek dyrektora , o którym mowa w ust. 2, następuje na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej.  

 

4. W sytuacjach szczególnie drastycznych jak:  

rozprowadzanie narkotyków,  

picie alkoholu,  

napaść na innych z uszkodzeniem ciała  

kradzież  

niszczenie mienia szkoły  

dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kuratora o przeniesienie ucznia do innego 

gimnazjum bez zachowania procedury określonej w §3 p. 3. 

 

§ 4 

 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania jest dostępny dla uczniów, rodziców (prawnych 

opiekunów) w bibliotece szkolnej, u dyrektora szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. 

2. Przedmiotowe systemy oceniania dostępne są u dyrektora szkoły oraz nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów. 

 

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania uczniów klas VII - VIII obowiązują od dnia 

01 grudnia 2017r. 

 

 
   
 


