
ROZDZIAŁ IX 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW 

z uwzględnieniem kształcenia na odległość 

 

 

§ 67 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

 2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:  

 1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz    

     wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów   

     nauczania, 

 2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów  

      nauczania  – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

    poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć             

     edukacyjnych, 

 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

 3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć  

     edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

 5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

     klasyfikacyjnej zachowania, 

 6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

     klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  

     zachowania, 

 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

     i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

     ucznia. 

 



§ 68 

 

1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz 

śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 

2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania. Ocena 

klasyfikacyjna i ocena zachowania są ocenami opisowymi. 

3. Ocena opisowa powinna zawierać informacje dotyczące: postępów ucznia, efektów jego 

pracy, napotykanych przez niego trudności w relacji do możliwości i wymagań edukacyjnych, 

potrzeb rozwojowych ucznia, nauczycielskich propozycji konkretnych działań pomocnych w 

pokonywaniu trudności przez ucznia. 

4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnień. 

5. Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia 

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

6. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców 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. 

7. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia I etapu edukacyjnego na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest 

poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.  

8. Nauczyciel ma obowiązek stosować wszystkie dostępne sposoby oceniania 

wspomagającego, tj. obserwację ucznia i jego pracy, rozmowę z nim, recenzję prac i 

motywację do dalszych wysiłków, chwalenie za chęci i wysiłek, nagradzanie pochwałą, 

gestem, wskazywanie, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować. Nauczyciel 

przekazuje uczniowi informację zwrotną o mocnych i słabych stronach wykonanej przez 

ucznia pracy najczęściej w formie ustnej, może też dokonać pisemnej recenzji pracy ucznia 

pod tym kątem. Informacje te wskazują, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak dalej powinien się uczyć. 

9. Oceny rocznej nauczyciel dokonuje w formie oceny opisowej w dzienniku , w arkuszu 

ocen i na świadectwie na podstawie zgromadzonych informacji o uczniu. 

10. Ocena śródroczna i roczna z języka angielskiego i informatyki jest także oceną opisową. 

11. Ocena z religii jest oceną cyfrową, wg 6-stopniowej skali ocen. 

12. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców 

sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia są udostępniane do wglądu w każdym momencie a ponadto na każdym zebraniu z 

rodzicami. 



13. W klasach I –III oceny bieżące ustala się stosując symbole cyfrowe 1 –6 a także 

następujących oznaczeń: 

• znak „+” przy ocenie bieżącej z zajęć edukacyjnych oznacza, że uczeń spełnił 

wszystkie wymagania na daną ocenę oraz niektóre z wymagań na ocenę wyższą; 

• znak „-„ przy ocenie bieżącej z zajęć edukacyjnych oznacza, że jest ona niższa od 

normalnej oceny tego rodzaju (ale wciąż wyższa niż kolejna ocena w skali). 

14. Oceny bieżące może być również wyrażone symbolem, znakiem, komentarzem ustnym 

sformułowanym w sposób budujący pozytywną samoocenę ucznia. 

15. Na początku roku szkolnego rodzice zostają zapoznani ze sposobem oceniania bieżącego 

uczniów. 

16. Bieżące sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia w klasach I - III będące podstawą 

ustalania ocen bieżących w skali odbywa się w następujących formach:  

• wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich 

lekcji;  

• wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów 

programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych; 

• kartkówki -krótkie pisemne sprawdziany trwające nie dłużej niż 15 minut i 

obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;  

• sprawdziany pisemne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów 

programowych;  

• ćwiczenia i zadania praktyczne;  

• ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;  

• ćwiczenia i zadania wykonane w domu;  

• inne sposoby prezentacji osiągnięć edukacyjnych ucznia, wynikające ze specyfiki 

danych zajęć edukacyjnych.  

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w 

szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na 

rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.  

17. Przed zakończeniem I okresu wychowawca klasy zapoznaje rodziców (prawnych 

opiekunów) ze sporządzoną oceną opisową. 

18. Na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną wychowawca klasy informuje rodziców 

(prawnych opiekunów) jak oceniono osiągnięcia edukacyjne ucznia (pozytywnie czy 

negatywnie). Ocenę opisową w formie świadectwa uczniowie i ich rodzice (prawni 

opiekunowie) otrzymują w dniu zakończenia roku szkolnego. 

19. Na początku roku szkolnego w klasie I dokonuje się diagnozy wstępnej poziomu wiedzy i 

umiejętności uczniów, a w klasach II i III można dokonać badania osiągnięć edukacyjnych za 

pomocą testów diagnostycznych. 

 

 



§ 69 

 

1. Nauczyciele uczniów klas IV-VIII na początku każdego roku szkolnego informują uczniów 

oraz ich rodziców o:  

 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych                   

    śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających 

    z realizowanego przez siebie programu nauczania. Wymagania edukacyjne                    

    nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji i                 

    zamieszczają   na    stronie internetowej szkoły.  

 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  

     klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:  

  a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i 

      w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem   

      w dzienniku lekcyjnym i zeszycie przedmiotowym ucznia, 

  b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co   

      dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do 

      którego dołączona jest podpisana lista obecności, 

  c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w  

     wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu  

     nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, 

     dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b). 

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz 

kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:  

 1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w     

     trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w    

     dzienniku lekcyjnym, 

 2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

      odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest  

      podpisana lista obecności. 

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę  

z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na 

nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami  

i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole. 

 

§ 70 

 

1. Częstotliwość oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia zależy od tygodniowego wymiaru 

czasu przeznaczonego na dane zajęcia. 



2. W grupie zajęć edukacyjnych o wymiarze tygodniowym 1 godziny nauczyciel powinien 

ustalić uczniowi co najmniej 3 oceny bieżące w okresie. 

3. W grupie zajęć edukacyjnych o tygodniowym wymiarze 2 godziny lub więcej nauczyciel 

powinien ustalić uczniowi co najmniej 6 ocen w okresie. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych nieobecnością ucznia lub 

nauczyciela na zajęciach liczba ocen może być niższa niż wymienione w ust. 2 i 3. 

 

§ 71 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów  

do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.  

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić 

ustnie. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym 

z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.  

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad: 

 1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po    

     rozdaniu ich przez nauczyciela, 

 2) rodzice uczniów – podczas dni otwartych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem 

      uczącym danego przedmiotu. 

 

§ 72 

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio  

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia  

w przypadkach określonych ustawą. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych 

ustawą. 

3. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 

niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą. 

 

 

 

 



§ 73 

1. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy  

od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według 

następującej skali:  

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 

2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia:                              

+ (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym. 

3. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym 

brzmieniu. 

4. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych 

zasadach oceniania. 

5. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

) odpowiedzi ustne i wypowiedzi ucznia, prace pisemne, umiejętności praktyczne 

oraz   inne formy określone przez nauczyciela lub wynikające ze specyfiki danych 

zajęć edukacyjnych. Mają one monitorować pracę ucznia, przekazywać uczniowi 

informacje odnoszące się do uzyskiwanych przez niego efektów pracy i 

wskazywać dalsze kierunki jego rozwoju. 

) pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane w szkole podczas zajęć 

edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmujące materiał 

większy niż z trzech lekcji:  

  a) w jednym tygodniu mogą być najwyżej 2 takie prace, zapowiedziane i  

      wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem, ale nie więcej niż 

      jedna na dzień, 

  b) ocena powinna być wpisana do dziennika/dziennika elektronicznego, 

  c) jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy 

      klasowej/testu/sprawdzianu z całą klasą, to powinien to uczynić w  

      najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem. 

 3) kartkówka (z 1-3 ostatnich lekcji) -  może być przeprowadzane bez wcześniejszej  

      informacji. 

6. Ogólna punktacja sprawdzianów przyjęta w szkole dla klas IV-VIII  

    1) 98%  -   100%   - ocena celująca, 



    2) 97% - 90% - ocena bardzo dobra, 

    3) 89% - 75% - ocena dobra, 

    4) 74% - 50% - ocena dostateczna, 

    5) 49% - 30% - ocena dopuszczająca, 

    6) 29% - 0 - ocena niedostateczna 

7. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości 

i umiejętności edukacyjnych ucznia. 

8. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu dwóch tygodni. 

9. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas 

wywiadówek, zebrań – dni otwartych, których roczny harmonogram podaje dyrektor na 

pierwszym zebraniu z rodzicami we wrześniu. 

§ 74 

 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy I szkoły 

podstawowej ustala się wg następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

 3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

 4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

 7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi. 



1) Ocenę wzorową - otrzymuje uczeń, który: 

 a) odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań;                              

 b) aktywnie uczestniczy w zajęciach;                                                                                         

 c) wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność;                                                                                

 d) jest pracowity i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów;                                                  

 e) zgodnie i twórczo współpracuje w zespole;                                                                

 f) jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny, kulturalny;                                           

 g) dotrzymuje zawartych umów;                                                                                           

 h) panuje nad emocjami;                                                                                                      

 i) radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego;                                                                 

 j) potrafi dokonać samooceny własnego zachowania oraz ocenić zachowanie innych. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

      a) zachowuje się kulturalnie; 

      b) używa form grzecznościowych; 

     c) jest koleżeński, uczynny; 

      d) zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć) i ich przestrzega; 

     e) dotrzymuje warunków zawartych umów; 

      f) wywiązuje się ze swoich obowiązków; 

      g) jest prawdomówny; 

     h) potrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie innych; 

      i) potrafi współpracować w zespole. 

      3)  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

     a) zazwyczaj zachowuje się kulturalnie; 

    b) postępuje bezpiecznie podczas zabaw z rówieśnikami; 

     c) używa form grzecznościowych; 

     d) w miarę możliwości stara się wywiązywać ze swoich obowiązków; 

     e) zgodnie współpracuje w grupie; 

     f) radzi sobie z własnymi emocjami. 

     4)  Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

     a) zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje; 

     b) bywa konfliktowy w kontaktach z rówieśnikami; 

     c) próbuje ocenić własne zachowanie; 

     d) widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań; 



     e) nie zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań; 

     f) potrafi jednak przyznać się do błędu; 

    g) potrafi pracować w zespole. 

      5)  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

     a) ma jednak trudności z  przestrzeganiem zasad obowiązujących w grupie; 

     b) często nie panuje nad emocjami; 

     c) ma problemy z oceną własnych zachowań; 

     d) jego postępowanie często budzi zastrzeżenia; 

    e) często nie wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań. 

4. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie 

zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która 

określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną. 

5. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów w klasach IV–VIII : 

     1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  

 a) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem  

             do naśladowania dla innych uczniów,  

      b) wyróżnia się pilnością, pracowitością, systematycznością, 

     c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (wszystkie nieobecności  

              i spóźnienia ma usprawiedliwione),  

      d) ustawicznie pracuje nad sobą, doskonaląc swój charakter i umiejętności, 

      e) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności: bierze udział w zajęciach      

     pozalekcyjnych, w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych (wzorowa   

              aktywność w zajęciach koła, osiągnięcia w konkursach),                                                       

 f)  jest inicjatorem lub podejmuje samodzielne zadania na rzecz klasy lub szkoły  

               wywiązuje się z nich rzetelnie,  

      g) bierze aktywny udział w akcjach prowadzonych przez szkołę,  

      h) podejmuje działania zmierzające do udzielania pomocy innym (broni słabszych  

              i krzywdzonych, pomaga w nauce),  

     i) potrafi współdziałać w zespole;  

        j) dba o honor i tradycje szkoły godnie reprezentuje szkołę;  

       k) dba o piękno mowy ojczystej,  

       l) zawsze używa zwrotów grzecznościowych;  

       m) dba o zdrowie i rozwój fizyczny,  

       n) przeciwstawia się działaniom szkodliwym i niepożądanym, pomaga w  



       rozwiązywaniu konfliktów i problemów, 

       o) na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły,   

       kolegów, koleżanek, 

       p) nie wypowiada opinii i sądów, które mogą krzywdzić innych, szanuje zdanie  

       innych,  

       r) jest wrażliwy na krzywdę innych.  

 2)  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

       a) spełnia wszystkie wymagania szkolne,  

       b) uczy się na miarę swoich możliwości, zależy mu na uzyskiwaniu coraz lepszych   

             wyników w nauce, 

       c) jest obowiązkowy i pracowity,  

       d) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (wszystkie nieobecności 

       ma usprawiedliwione), 

       e) bierze udział w pracy co najmniej jednego koła,  

       f)  zachowuje się tak, aby jego postępowanie nie hamowało rozwoju innych: nie   

             przeszkadza w prowadzeniu zajęć i nie podpowiada, 

       g) jest aktywny w pracy na rzecz klasy lub szkoły,  

       h) bierze udział w akcjach prowadzonych przez szkołę,  

       i) wywiązuje się z powierzonych mu zadań;  

       j) chętnie bierze udział w akademiach, 

       k) reprezentuje szkołę na konkursach i zawodach sportowych;  

       l) używa zwrotów grzecznościowych, 

      m) nie używa słów i zwrotów wulgarnych;  

      n) dba o zdrowie i higienę swoją i innych,  

       o) informuje nauczyciela lub innego pracownika szkoły o każdym istniejącym  

      zagrożeniu, 

       p) swoim zachowaniem nie naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych; 

       r)  w stosunku do koleżanek, kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców

       innych osób zachowuje się kulturalnie i taktownie, jest koleżeński i uczynny, 

       s) jest tolerancyjny i szanuje godność drugiego człowieka.  

 3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

       a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne (ma co najwyżej 6 godziny    

             nieusprawiedliwionej nieobecności), 

       b) jest przygotowany do lekcji 



       c) przestrzega regulaminu szkoły, 

       d) dba o mienie szkolne i społeczne, ład i porządek 

       e) bierze udział w pracy na rzecz klasy lub szkoły;  

       f) właściwie zachowuje się podczas śpiewania hymnu państwowego i szkolnego, 

       g) szanuje symbole narodowe,  

      h) w dniach świąt państwowych i szkolnych przychodzi w stroju odświętnym;  

       i) unika wulgarnego słownictwa,  

       j) używa zwrotów grzecznościowych 

       k) przestrzega zasad zdrowia i higieny,  

       l) nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych;  

      m) traktuje siebie, kolegów i inne osoby z szacunkiem,  

       n) najczęściej zachowuje się kulturalnie (na zwróconą mu uwagę, iż jego zachowanie 

       budzi zastrzeżenia reaguje poprawą), 

       o) w stosunku do koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych przejawia chęć  

       współdziałania,  

       p) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych.  

 4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  

       a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne (ma co najwyżej 10 godzin 

            nieusprawiedliwionej nieobecności), 

       b) poprawnie wywiązuje się z obowiązków ucznia: czasem nie odrabia prac  

       domowych i  nie jest przygotowany do lekcji  

       c) niechętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy i szkoły;  

       d) nie zawsze właściwie zachowuje się podczas śpiewania hymnu państwowego  

             i szkolnego; 

       e) zdarza mu się używać wulgarnego słownictwa;  

       f) przestrzega zasad zdrowia,  

       g) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek,  

       h) nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych,  

       i) swoim zachowaniem nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu  

            własnemu i innych;  

       j) właściwie zachowuje się w miejscach publicznych,  

       k) zazwyczaj zachowuje się kulturalnie (na zwrócona mu uwagę, iż jego zachowanie 

       budzi zastrzeżenia reaguje poprawą).  

 5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:  



       a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia: często nie odrabia prac domowych i nie 

       jest przygotowany do lekcji, 

       b) nie uczęszcza systematycznie do szkoły, ma więcej niż 10 godzin   

       nieusprawiedliwionej nieobecności,  

       c) często przeszkadza w prowadzeniu lekcji,  

       d) nie pracuje nad sobą, aby poprawić swoje zachowanie,  

       e) pomimo zwracanej uwagi popełnia te same albo podobne przewinienia, 

       f) nie przestrzega obowiązków określonych w statucie szkoły,  

       g) niszczy mienie szkolne i społeczne; 

       h) niewłaściwie zachowuje się podczas śpiewania hymnu państwowego i szkolnego, 

       i) nie szanuje symboli narodowych; 

       j) używa słów i zwrotów wulgarnych;  

       k) zachowuje się agresywniej w stosunku do innych,  

       l) prowokuje kłótnie, konflikty i bójki,  

      m) ulega nałogom, 

       n) swoim zachowaniem stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu  

       własnemu i innych;  

       o) jego kultura osobista budzi wiele zastrzeżeń. 

 6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  

       a) często spóźnia się na zajęcia,  

       b) opuszcza zajęcia szkolne, z których ponad połowa jest nieusprawiedliwiona, 

       c) lekceważy obowiązki ucznia,. 

       d) lekceważy obowiązki określone w statucie szkoły, 

       e) ignoruje prośby wychowawcy i nauczycieli, 

       f) zachowuje się arogancko w stosunku do nauczycieli 

       g) przeszkadza w lekcjach, nie reaguje na uwagi nauczyciela 

       h) nie wykazuje woli poprawy,  

       i) niszczy mienie szkolne, 

       j) swoim zachowaniem wpływa negatywnie na innych (ignorując i lekceważąc  

            powszechnie przyjęte normy);  

       k) przeklina publicznie 

       l) niewłaściwie zachowuje się podczas śpiewania hymnu państwowego i szkolnego,  

      m) nie szanuje symboli narodowych;  

      n) jest arogancki i wulgarny;  



      o) swoim zachowaniem stwarza sytuacje zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

             własnemu i innych,  

      p) zachowuje się agresywnie wobec innych, często prowokuje kłótnie, konflikty  

            i bójki, 

        r) ulega nałogom i namawia do nich innych;  

       s) stosuje szantaż i zastraszenie, znęca się psychicznie i fizycznie, 

       t) kradnie, bądź niszczy cudze mienie, 

        u) popełnił przestępstwo karalne sądownie. 

 

§ 75 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego według 

harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły nie później, niż w ostatnim tygodniu 

stycznia. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach 

I–III szkoły podstawowej w przypadku: 

 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z 

      tych zajęć, 

 2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z 

      tych zajęć. 

4. Na klasyfikację końcową składają się: 

 1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo 

      najwyższej, oraz 

 2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

      się w klasach programowo niższych w szkole, oraz 

 3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. 

 

 

§ 76 

 

1. Nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie 



klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis oceny do dziennika elektronicznego i podczas 

zebrań z rodzicami.  

1)  poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy                           

 rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych do  dziennika 

 elektronicznego jako ocenę przewidywaną na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć 

 dydaktyczno-wychowawczych, 

2) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć 

 ocenę wpisaną przez wychowawcę do dziennika elektronicznego nie później niż na 

 dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną  

2. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawcy 

zobowiązani są skutecznie poinformować ucznia i rodzica o ewentualnych zagrożeniach 

oceną niedostateczną, 

3. Harmonogram zebrań z rodzicami podaje się na pierwszym zebraniu we wrześniu,  

a przypomnienie przed każdym kolejnym zebraniem podaje się poprzez zamieszczenie 

informacji na stronie internetowej szkoły, w e-dzienniku oraz jako komunikat dla uczniów.

  

4. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania: 

1) Wniosek o ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna, może 

składać uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie),  w terminie do 2 dni po 

uzyskaniu informacji o ocenie, do dyrektora szkoły.  Wniosek ze wskazaniem wyższej 

niż przewidywana (maksymalnie o jeden stopień) roczna ocena klasyfikacyjna wraz z 

uzasadnieniem w okresie kształcenia na odległość  przesyła się drogą elektroniczną do 

dyrektora szkoły. Plik z wnioskiem powinien być zabezpieczony hasłem, a hasło 

winno być przesłane do dyrektora szkoły  w osobnym mailu na adres poczty 

elektronicznej szkoły. 

2) O podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej może ubiegać się 

uczeń, który: 

 

a)  systematycznie uczęszczał na zajęcia, także w kształceniu na odległość; 

b)  nieobecności na tych zajęciach są w większości usprawiedliwione; 

 c)  przystąpił do większości sprawdzianów w danym okresie w pierwszym lub 

         dodatkowym terminie, także przeprowadzanych w kształceniu na odległość; 

d)  którego spotkało zdarzenie losowe mogące mieć istotny wpływ na wyniki z danego 

     przedmiotu. 

3) Dyrektor po zasięgnięciu opinii nauczyciela może wyrazić zgodę  na ubieganie się o 

ustalenie wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna. Po pozytywnej 

decyzji nauczyciel danych zajęć edukacyjnych przygotowuje zestaw zadań, ćwiczeń i 

pytań zgodnie z wymaganiami na ocenę, o którą ubiega się uczeń i przeprowadza 

kontrolę wiedzy i umiejętności ucznia w sposób określony w zasadach kształcenia na 

odległość. Jeżeli uczeń nie uzyskał oceny, o którą się ubiegał, przewidywana ocena 

pozostaje bez zmian. 



       4) Jeżeli w wyniku sprawdzenia wiedzy i umiejętności, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, 

 uczeń nie spełnił wymagań na ocenę, o którą się ubiegał, ustalona roczna ocena 

 klasyfikacyjna pozostaje bez zmian.  

       5) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o ustalenie wyższej od    

 przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Wniosek, ze wskazaniem 

 oceny wyższej niż przewidywana wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły 

 do dwóch dni od uzyskania informacji o ocenie.  W okresie zdalnego nauczania  

 wniosek przesyła się drogą elektroniczną  do dyrektora szkoły do dwóch dni od dnia 

 uzyskania informacji o ocenie. Plik z wnioskiem powinien być zabezpieczony 

 hasłem, a hasło winno być przesłane do dyrektora szkoły  w osobnym mailu na adres 

 poczty elektronicznej szkoły 

6) Wniosek, o którym mowa w ust. 4 pkt 4 rozpatruje zespół powołany przez Dyrektora,                 

 złożony z wychowawcy i 2 nauczycieli uczących w danej klasie oraz pedagoga 

 szkolnego. W trakcie kształcenia na odległość o składzie komisji decyduje 

 jednoosobowo dyrektor szkoły. 

Analizie podlegają:  

• informacje o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, 

• aktywność i sumienność jaką uczeń wykazywał w trakcie nauczania na 

odległość, 

• pozytywna opinia samorządu klasowego, 

• otrzymana pochwała Dyrektora Szkoły. 

      7)  Zespół rozpatruje wniosek z uwzględnieniem spełnienia wymagań zawartych w ust.4       

 pkt 5, ustala ocenę oraz informuje o podjętej decyzji ucznia i jego rodziców (prawnych 

 opiekunów). Decyzja zespołu jest ostateczna.  

5. Najpóźniej na trzy dni robocze przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 77 

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 



4..Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 
 

1) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 i 4 przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora 

szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

W kształceniu na odległość egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, 

jeśli ma możliwość pracy zdalnej. Wówczas uczeń otrzymuje zadania do wykonania, 

odpowiedzi przesyła do członków komisji w sposób stosowany przez szkołę w 

kształceniu na odległość, a komisja wspólnie decyduje o wyniku. Jeżeli nie ma 

możliwości zastosowania ww. metody, wówczas egzamin przeprowadza nauczyciel 

wskazany przez dyrektora za pośrednictwem stosowanej przez szkołę metody pracy 

zdalnej.  

2) Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, 

wychowania fizycznego, zajęć praktycznych i laboratoryjnych ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

Nie dotyczy to kształcenia na odległość, jeśli stosowane przez szkołę metody nauki zdalnej 

uniemożliwiają takie działanie. Wówczas egzamin składa się tylko z części pisemnej. 

5. Jeżeli egzamin przeprowadzany jest w kształceniu na odległość - czas trwania egzaminu 

nie może przekroczyć 60 minut. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. W trakcie kształcenia na odległość do protokołu 

dołącza się wydruk pracy ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 78 

 

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję  

do klasy programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić  

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia  

po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. 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 szkoły podstawowej 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. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 



programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał 

roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.  

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym. 

6. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w 

realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej 

uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz 

rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu 

roku szkolnego.  

7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 

 

§ 79 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,  

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia wnosi się na piśmie lub metodami stosowanymi w kształceniu na odległość 

wskazując, które przepisy prawa dotyczące trybu ustalenia oceny zostały naruszone. 

2. Wymienione zastrzeżenia 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. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

     sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę     

    klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, w kształceniu na odległość uczeń pisze 

    sprawdzian i przesyła do oceny. 

 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania dyrektor powołuje    

      komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

    zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

     przewodniczącego komisji. W trakcie kształcenia na odległość powołując komisję 

     należy wziąć pod uwagę możliwość pracy zdalnej tej komisji: w przypadku rocznej  

     oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.  

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania.  

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 



edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 80 

 

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

otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty 

i wychowania.  

4. W kształceniu na odległość egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, jeśli 

ma możliwość pracy zdalnej. Wówczas uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi 

przesyła do członków komisji w sposób stosowany przez szkołę w kształceniu na odległość, a 

komisja wspólnie decyduje o wyniku. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania ww. metody, 

wówczas egzamin przeprowadza nauczyciel wskazany przez dyrektora za pośrednictwem 

stosowanej przez szkołę metody pracy zdalnej. Jeżeli egzamin przeprowadzany jest w 

kształceniu na odległość - czas trwania egzaminu nie może przekroczyć 60 minut 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

6.  Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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 zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 81 

 

1. 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.   

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

3. Uczeń, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły 

podstawowej.  

 

 


