
Uchwała Nr 4/01/09/2016 

Rady Pedagogicznej Zespołu Oświatowego  

im. Marianny Frąckowiak w Skibniewie 

 z dnia 1 września 2016 r. 

 

w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania  

Publicznej Szkoły Podstawowej  w Skibniewie 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2156 ze zm.) uchwala się co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

1. w § 4:  

1) w ustępie 12. po kropce dodaje się zdanie „Szczegółowe warunki poprawy ocen 

regulują Przedmiotowe Zasady Oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych”  

i ustęp otrzymuje brzmienie: „Uczeń, który nie był na sprawdzianie pisemnym, ma 

prawo do napisania takiego sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni, w terminie 

wskazanym przez nauczyciela. Uczeń ma również prawo do poprawy otrzymanych 

ocen cząstkowych w ciągu dwóch tygodni od ich wystawienia. Szczegółowe warunki 

poprawy ocen regulują Przedmiotowe Zasady Oceniania z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych”. 

2) w ustępie 13. wyraz  „miesiąc” zastępuje się wyrażeniem „10 dni”, po wyrazie 

klasy dodaje się „w terminie 7 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej”, uchyla 

się zdanie „Proponowana ocena może ulec zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu  

o jeden stopień) z wyłączeniem oceny dopuszczającej, która nie może ulec 

obniżeniu”,  i ustęp  otrzymuje brzmienie: „Na 10 dni przed rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia 

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych  

i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, a wychowawca klasy 

przekazuje tę informację rodzicom (prawnym opiekunom). Oceny winny być 

odnotowane długopisem w dzienniku przed kolumną ocen rocznych. Rodzice (prawni 

opiekunowie) potwierdzają zapoznanie się z ocenami podpisując czytelnie 

zawiadomienie o przewidywanych ocenach i zwracają je wychowawcy klasy  



w terminie 7 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Jeżeli w tym terminie 

rodzice nie wniosą zastrzeżeń do dyrektora szkoły, proponowana ocena jest 

ostateczną. Jeżeli rodzice nie zgadzają się z proponowaną oceną, może ona ulec 

zmianie zgodnie z warunkami i trybem uzyskiwania wyższych niż przewidywane 

roczne oceny klasyfikacyjne, które opisano w § 4a. 

3) w ustępie 22. zwrot  "może nastąpić zastępuje się zwrotem "następuje" i ustęp 

otrzymuje brzmienie: " W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 

następuje na podstawie tego orzeczenia". 

4) w ustępie 23. po wyrazie „opinii” dodaje się „i orzeczenia” i ustęp otrzymuje 

brzmienie: „Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na 

podstawie, opinii i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 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”. 

2. w § 4a:  

1) w ustępie 1. uchyla się wyrażenie: „ustną prośbą do nauczyciela” i ustęp otrzymuje 

brzmienie: „Uczeń ma prawo do poprawy każdej przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w formie sprawdzianu. Uczeń lub jego rodzice 

(prawni opiekunowie) mogą zwrócić się z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o 

ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna”.  

2) w ustępie 2. wyraz „nauczyciela” zamienia się wyrazem „dyrektora” i ustęp 

otrzymuje brzmienie: „Prośbę rodzice kierują do dyrektora w terminie 2 dni od daty 

otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej”.   

3) w ustępie 3. uchyla się zdanie: „Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

jest zobowiązany dokonać analizy zasadności prośby oraz ustalić termin i sposób 

poprawy przewidywanej oceny rocznej przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej” i zastępuje się zdaniem w brzmieniu: „Dyrektor na podstawie 

dokumentacji przedstawionej przez nauczyciela orzeka o zasadności przedłożonego 

wniosku”.  



4) po ustępie 3. dodaje się ustęp 3a., 3b., 3c., 3d., które otrzymują brzmienie: „3a. 

Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o podwyższenie 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest: 

1) Uzyskanie w ciągu roku z prac pisemnych: prac klasowych, sprawdzianów, testów, 

co najmniej 51% ocen wyższych od oceny przewidywanej, 

2) systematyczne przygotowywanie się do zajęć w ciągu całego roku, dopuszcza się 

liczbę nieprzygotowań określoną w PZO z danych zajęć edukacyjnych, 

3) aktywność ucznia na zajęciach, zaangażowanie, wysiłek wkładany przez ucznia.  

3b. Jeżeli dyrektor uzna zasadność wniosku rodzica zobowiązuje nauczyciela danych 

zajęć edukacyjnych do   sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w obecności 

wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

3c. Sprawdzian składa się z dwóch części: pisemnej trwającej 45 minut i ustnej 

trwającej 30 minut. 

3d. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół, który 

zawiera:  

1) imiona i nazwiska nauczycieli którzy przeprowadzili czynności sprawdzające, 

2) termin, 

3) zadania sprawdzające, 

4) wynik sprawdzianu oraz ostateczną ocenę 

5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające”. 

5) uchyla się ustęp :4., 5., 6. 

6) w ustępie 7. uchyla się wyrażenie: „przez nauczyciela” i ustęp otrzymuje 

brzmienie: „Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie 

postępowania”. 

7) po ustępie 7. dodaje się ustęp 8. w brzmieniu: „Pisemny wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów) oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających 

znajduje się w dokumentacji szkoły”. 

 

3. w § 5:  

 

1) w ustępie 1. punkcie 6. uchyla się zwrot „ w formie pisemnej” oraz uchyla się 

zdanie „Wyniki zewnętrznego testu kompetencji klasy III zostaną przekazane 



wychowawcom klas IV”.  i ustęp otrzymuje brzmienie: „Ocenę niedostateczną 

(stopień 1) otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych wiadomości  

i umiejętności, nie potrafi samodzielnie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim  

( elementarnym) stopniu trudności, nie robi postępów. 

Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu: 

Ocena celująca - wyrażona cyfrą 6 

Znakomicie! Brawo! Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. 

Należą Ci się gratulacje! 

Ocena bardzo dobra - wyrażona cyfrą 5 

Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj! 

Ocena dobra - wyrażona cyfrą 4 

Dobrze pracujesz, jednak stać Cię, by było lepiej. Włóż więcej wysiłku  

w podejmowane prace, co umożliwi Ci osiągać lepsze wyniki. 

Ocena dostateczna – wyrażona cyfrą 3 

Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze, konieczna jest 

systematyczna praca, wymagająca dużo wysiłku z Twojej strony. 

Ocena dopuszczająca - wyrażona cyfrą 2 

Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź 

aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców. 

Ocena niedostateczna - wyrażona cyfrą 1 

Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało Cię niepowodzenie. Pokonasz to, ale 

czeka Cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie z nauczycielem i rodzicami. 

Inne oznaczenia przyjęte przez nauczyciela powinny być przekazane uczniom i ich 

rodzicom (prawnym opiekunom) np. za trzy plusy można otrzymać ocenę bardzo 

dobrą, za trzy minusy ocenę niedostateczną. 

W klasie III przeprowadzany będzie sprawdzian kompetencji. Ocena sprawdzianu - 

punktowa  

i procentowa ustalona będzie zgodnie z kartoteką sprawdzianu. Wyniki testu zostaną 

przekazane rodzicom”. 

2) w ustępie 5. wyraz „miesiąc” zastępuje się wyrażeniem „10 dni” i dodaje się 

wyrażenie „w terminie 7 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej” i ustęp 

otrzymuje brzmienie: „Nauczyciel gromadząc w ciągu roku szkolnego wiadomości o 

dzieciach, przekazuje je rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniu lub 

indywidualnym spotkaniu. Na 10 dni przed  klasyfikacją roczną rady pedagogicznej 



wychowawca zapoznaje rodziców z przewidywaną oceną opisową w formie 

pisemnej, którą rodzice podpisują i zwracają wychowawcy w terminie 7 dni przed 

posiedzeniem rady klasyfikacyjnej”.     

 

4. w § 6:  

1) w ustępie 7. uchyla się zwrot „bieżące oraz” i ustęp otrzymuje brzmienie: „Oceny 

śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych  dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi”. 

5. w § 8:  

1)  w ustępie  8. wyraz „miesiąc” zastępuje się wyrażeniem „10 dni” i ustęp otrzymuje 

brzmienie: „Wychowawcy klas mają obowiązek poinformować uczniów na 10 dni 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanych dla nich 

ocenach zachowania oraz uzasadnić je”. 

6. w § 8a:  

1) w ustępie 1. uchyla się wyrażenie: „ustną prośbą do wychowawcy klasy” i ustęp 

otrzymuje brzmienie: „Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy nie 

zgadzają się z przewidywaną roczną oceną zachowania mogą zwrócić się z 

pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o podwyższenie oceny zachowania do  w 

terminie 2 dni  od daty uzyskania informacji o przewidywanej ocenie”. 

2) uchyla się ustęp 2. 

3) po ustępie 2. dodaje się ustęp 2a. w brzmieniu: „Dyrektor wraz z wychowawcą 

klasy przeprowadza analizę zasadności proponowanej przez wychowawcę oceny 

zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację. 

Na podstawie tej analizy dyrektor orzeka o zasadności przedłożonego przez 

rodziców wniosku”. 

4) uchyla się ustęp 3. 

5) po ustępie 3. dodaje się ustęp 3a. w brzmieniu: „Po analizie przeprowadzonej z 

dyrektorem wychowawca może zmienić lub utrzymać proponowaną ocenę 

zachowania”. 

6) w ustępie 4. wyraz „wychowawca” zastępuje się wyrazem „dyrektor” i ustęp 

otrzymuje brzmienie: „Dyrektor informuje pisemnie  ucznia i jego rodziców (prawnych 



opiekunów)  o podjętej decyzji. Ustalona w ten sposób przez wychowawcę ocena jest 

ostateczna w tym trybie postępowania”. 

7) uchyla się ustęp 5. 

 

7. w § 9:  

1) w ustępie 8. uchyla się zwrot „oraz w terminie do 31 sierpnia danego roku 

przystąpił do określonego w odrębnych przepisach sprawdzianu szóstoklasisty” 

 i ustęp otrzymuje brzmienie: „Uczeń klasy VI szkoły podstawowej kończy szkołę, 

jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

 

2) uchyla się ustęp 9. 

 

8. w § 9a:  

 

1) uchyla się ustęp 3. 

2) po ustępie 3. dodaje się ustęp 3a. w brzmieniu: „Uczeń, który jest nieklasyfikowany 

z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności ma prawo do egzaminu 

klasyfikacyjnego  za zgodą rady pedagogicznej”. 

3) w ustępie 6. wyraz "wicedyrektor" zastępuje się zwrotem " nauczyciel wyznaczony 

przez dyrektora szkoły" i ustęp otrzymuje brzmienie: " Komisję egzaminacyjną 

powołuje dyrektor szkoły. W jej skład wchodzą: dyrektor szkoły lub nauczyciel 

wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji, nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne, z których przeprowadzany jest egzamin oraz 

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne". 

 

9. w § 9b:  

1) w ustępie 3. wyraz "wicedyrektor" zastępuje się zwrotem " nauczyciel wyznaczony 

przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji" i ustęp otrzymuje brzmienie: " 

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 

skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub   nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 

szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

– jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne – jako członek komisji". 



 

 

10. w § 10a:  

1) w ustępie 3. dodaje się zdanie w brzmieniu: „Dyrektor  na podstawie dokumentacji 

orzeka o zasadności przedłożonego zastrzeżenia” i ustęp otrzymuje brzmienie: 

„Dyrektor  na podstawie dokumentacji orzeka o zasadności przedłożonego 

zastrzeżenia 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”. 

2) po ustępie 9. dodaje się ustęp 10. i 11. w brzmieniu: „10. Jeżeli ocena z zajęć 

edukacyjnych lub zachowania ucznia ulegnie zmianie, to dyrektor zwołuje radę 

pedagogiczną w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej wyniki klasyfikacji. 

11. Wychowawca wypisuje świadectwo z nową oceną, anuluje stare”. 

 

11.  § 11 uchyla się.  

 

 

§ 2 

Uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Oświatowego w Skibniewie. 
 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
                                                                                                Wiesława Kapusta 

 
 


