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Wewnątrzszkolny System Oceniania 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz 

formułowania oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie, 

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 

b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie oraz zaliczanie niektórych zajęć 

edukacyjnych, 

c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych, 

d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich 

poprawiania. 

4. Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów obejmują: 

a) formy i narzędzia sprawdzania osiągnięć: 

- prace pisemne - sprawdziany, testy, klasówki, wypracowania, itp., 

- wypowiedzi ustne - rozmowy, dyskusje, debaty, 

- ciche czytanie ze zrozumieniem - opracowane pytania, problemy do tekstów, 
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- testy, 

- ćwiczenia praktyczne (utwory i wytwory) - obserwacja ucznia w różnych sytuacjach, 

podczas pracy w grupach, prezentacji utworów i wytworów, dyskusji, 

b) częstotliwość sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów: 

- po opracowanym dziale, 

- na koniec semestru, 

- na progach edukacyjnych, 

- w miarę potrzeb; 

Ilość sprawdzianów - nie więcej niż 3 w tygodniu i nie więcej niż 1 sprawdzian dziennie. 

c) zasady przeprowadzania sprawdzianów: 

- semestralny harmonogram sprawdzianów podany do wiadomości uczniów we wrześniu, 

- na tydzień przed sprawdzianem nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem materiału 

objętego sprawdzianem, 

- maksimum terminu sprawdzania i oddania prac wynosi 2 tygodnie, 

- nauczyciel przedstawia prace do wglądu uczniom i ich rodzicom, 

- w terminie dwóch tygodni od oddania prac i sprawdzianów uczeń ma możliwość poprawić 

jego wynik. (W przypadku uzyskania oceny słabej z poprawy lub oceny niedostatecznej 

nauczyciel nie wpisuje jej do dziennika, a odnotowuje brak poprawy). 

5. Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach: 

a) ustna informacja o umiejętnościach i brakach, 

b) pisemna: 

- w zeszytach przedmiotowych, 

- recenzje prac pisemnych, 

- karty informacyjne, 

- karty obserwacji, 

- dziennik, 

- prezentacje osiągnięć, 

c) nie mniej niż cztery razy w roku wychowawca klasy zobowiązany jest do przeprowadzenia 

zebrania z rodzicami, 

d) kontakty indywidualne w miarę potrzeb, 

e) dni otwarte szkoły, 

g) listy pochwalne i gratulacyjne za wzorowe zachowanie i wysokie wyniki w nauce oraz inne 

osiągnięcia ucznia. 

6. Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadowalających 

wyników nauczania. 

a) kierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne, 

b) objęcie ucznia systemem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

c) spotkania z pedagogiem, 

d) pedagogizacja rodziców w ramach zebrań z rodzicami, 

e) indywidualne rozmowy nauczycieli przedmiotów, wychowawców, pedagoga z rodzicami i 

uczniami, 

f) organizowanie pomocy koleżeńskiej, 

g) możliwość zdawania egzaminu poprawkowego: 



7. Prawa i obowiązki ocenianych w przypadku ustalenia stopnia z naruszeniem zasad 

oceniania: 

a) uczeń ma prawo do: 

- znajomości i jawności ocen, 

- rzetelności i uzasadnienia oceny, 

- możliwości poprawienia oceny, 

b) uczeń ma obowiązek: 

- stawić się w terminie na egzamin klasyfikacyjny lub poprawkowy, 

- przygotować się do tego egzaminu, 

- przygotować się i uczestniczyć w przeprowadzanych sprawdzianach. W przypadku 

nieobecności w ciągu 2 tygodni uczeń zobowiązany jest zaliczyć sprawdzany materiał w 

formie ustalonej przez nauczyciela. 

8. Rodzice mają prawo do: 

a) jawnej i uzasadnionej oceny swojego dziecka, 

b) bieżącej informacji o postępach dziecka, 

c) odwołania się od otrzymanej przez dziecko oceny okresowej lub rocznej, jeżeli jego 

zdaniem została ona zaniżona (egzamin sprawdzający), 

- prawo składania egzaminu nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie oceny 

niedostateczne z przedmiotów obowiązkowych, 

- szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów sprawdzających określa Statut Szkoły, 

d) wglądu w ocenione i poprawione prace dziecka, 

e) informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach swojego dziecka, 

f) informacji o wymaganiach szkoły, 

g) znajomości rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z z dnia 22 lutego 2019 r. w 

sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

9. Nauczyciele mają prawo do: 

a) udziału w egzaminie poprawkowym, sprawdzającym i klasyfikacyjnym oraz 

przygotowaniu do niego zadań, 

b) obrony swojej opinii, 

c) uczestniczenia w rozmowach dotyczących sytuacji konfliktowych. 

10. Ocena z zachowania – uwagi ogólne. 

1. Ocena zachowania stanowi element szkolnego systemu oceniania. 

2. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

3. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

4. Decyzję o ocenie z zachowania podejmuje wychowawca klasy i jest ona ostateczna. 

5. Dokonując podsumowania zachowania według przyjętych w naszej szkole zasad 

wychowawca może uwzględnić opinię zespołu klasowego lub osób dorosłych stanowiących 

środowisko ucznia. 

 

 



II. ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  

1. Rok szkolny dzieli się na II semestry: I -od rozpoczęcia roku szkolnego do 

rozpoczęcia ferii zimowych, II - od zakończenia ferii zimowych do końca roku 

szkolnego. Daty rozpoczęcia i zakończenia I i II semestru ustalone będą zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

2. Uczeń jest klasyfikowany dwa razy w roku.  

3. Przyjmujemy oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne 

końcoworoczne w stopniach wg następującej skali:  

6 - celujący - cel. 

5 - bardzo dobry - bdb. 

4 - dobry - db. 

3 - dostateczny - dst. 

2 - dopuszczający - dop. 

1 - niedostateczny - ndst. 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne. Ostateczny termin wystawienia tzn. wpisania ocen 

do dziennika ustala się - 2 dni przed radą klasyfikacyjną.  

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).  

3. Ocena za II semestr uwzględnia całoroczną pracę ucznia.  

4. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, a także ucznia objętego systemem 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne, w 

stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty 

rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z 

programu nauczania.  

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki- jeżeli nie 

są one zajęciami kierunkowymi - należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć (szczegóły w Przedmiotowym Systemie Oceniania). 

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z 

wychowania fizycznego. 

Decyzję o zwolnieniu z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza. Rodzice (prawni opiekunowie) wnioskują do wychowawcy o zwolnienie 

ucznia z zajęć wf. Wychowawca przedkłada wniosek dyrektorowi szkoły i informuje 

nauczyciela wf o decyzji dyrektora. 

W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  

5. Z przedmiotu religia, etyka oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne wystawia się 

w skali 1- 6 (szczegóły w PSO).  

 

 

 

 



III. KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE. 

Wymagania wykraczające - (W) na stopień celujący  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który odznacza się specjalnymi zainteresowaniami. Posiada 

zasób wiedzy określony programem nauczania oraz wiedza znacznie wykraczającą poza 

program nauczania. Obejmuje treści stanowiące efekt samodzielnej pracy. Uczestniczy w 

szkolnych, pozaszkolnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych. Umiejętnie 

wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie jest 

aktywny na lekcjach, wykonuję dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe 

czynności procesu lekcyjnego. 

Wymagania dopełniające - (D) na stopień bardzo dobry  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści określonych 

programem. Posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania dodatkowym zainteresowaniem 

przedmiotem oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł. Uczestniczy w szkolnych 

konkursach. Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach 

poznawczych. Pracuje systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych i 

pozalekcyjnych oraz dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i 

integracją zdobytej wiedzy. 

Wymagania rozszerzające - (R) na stopień dobry  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści istotne w strukturze przedmiotu w 

zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych. Wykazuje się 

umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów znanych z 

lekcji i podręczników. Jest aktywny na lekcjach i wykonuje zadania związane z procesem 

lekcyjnym oraz dodatkowo wynikające ze specyfiki danego przedmiotu. 

Wymagania podstawowe - (P) na stopień dostateczny  

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającymi wymagań zawartych 

w podstawach programowych. 

Wymagania konieczne (K) - na stopień dopuszczający  

Uczeń, który otrzyma ocenę dopuszczającą ma braki w wiadomościach i umiejętnościach 

określonych w podstawach programowych, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez 

niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. 

 

IV. FORMY SPRAWDZANIA I ICH ILOŚĆ W SEMESTRZE  

1. Formy ustne:  

2. wypowiedzi na określony temat,  

3. aktywność.  

4. Formy pisemne:  

5. prace klasowe,  

6. prace domowe,  

7. sprawdziany, testy,  

8. opracowania, referaty.  

9. Formy sprawnościowe:  

10. problemowe (doświadczalne),  

11. praktyczne m.in. twórcze (wytwory),  



12. Ilość ocenionych form w semestrze przyjętych ogólnie (szczegóły w przedmiotowym 

systemie oceniania (PSO)  

13. testy 1 - 3  

14. prace klasowe 1 - 6  

15. sprawdziany 1 - 4  

16. prace domowe 1 - 4  

17. ćwiczenia problemowe 1 - 4  

18. ćwiczenia praktyczne 1 - 5 (wytwory)  

19. aktywność 3 plusy - ocena bdb  

20. estetyka zeszytu przedmiotowego, stroju gimnastycznego - 1 ocena w semestrze.  

21. Każda praca klasowa winna być zapowiedziana i poprzedzona lekcją utrwalającą, 

która określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą.  

22. Nauczyciel powinien z tygodniowym wyprzedzeniem odnotować w dzienniku pracę 

klasową, by uniknąć ich nagromadzenia.  

23. Obecność ucznia na pracach klasowych jest obowiązkowa. Jeżeli uczeń z przyczyn 

losowych nie może ich pisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie tygodnia po 

przyjściu do szkoły.  

24. Prace pisemne opatrzone recenzją, komentarzem uczeń powinien otrzymać w okresie 

2 tygodni od ich napisania.  

25. W tygodniu uczeń może pisać 3 dłuższe (pisane min.1 godz. lekcyjną) zapowiedziane 

formy pisemne.  

26. W ostatnich 2 tygodniach semestru weryfikacja wiedzy nie powinna dotyczyć całego 

materiału, co najwyżej 3 ostatnich lekcji.  

27. Każda ocena powinna być jawna. Prace pisemne są archiwizowane w szkole wg 

ustaleń PSO i na prośbę ucznia, (prawnych opiekunów) oddawane do ich wglądu.  

 

V. SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW O 

OSIĄGNIĘCIACH ICH DZIECI.  

1. Rodzice, (prawni opiekunowie) powinni być poinformowani o ocenach z dłuższych, 

zapowiedzianych prac klasowych (szczegóły w PSO)  

2. Na prośbę rodziców, (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją 

uzasadnić.  

3. Zgodnie ze statutem nauczyciel przedmiotu informuje ucznia i za jego pośrednictwem 

rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniu oceną niedostateczną. Powiadomienia 

dokonuje nauczyciel przedmiotu. W przypadku braku podpisu nauczyciel zgłasza 

wychowawcy, a ten kontaktuje się z rodzicami i przekazuje informację.  

4. Informacje o postępach ucznia w nauce gromadzone są przez nauczycieli w dzienniku 

lekcyjnym i arkuszach ocen.  

5. Zgodnie z zapisami w statucie przed radą klasyfikacyjną śródroczną i końcoworoczne 

nauczyciel przedmiotu informuje uczniów o przewidywanych ocenach (szczegóły w 

PSO).  

 

 

 



IV. ZARYS OGÓLNY UMOWY Z UCZNIEM (szczegóły w PSO)  

1. Uczeń zdobywa dodatkowe plusy za przygotowanie pomocy na lekcje, dostarczenie 

dodatkowych materiałów, eksponatów itp. Uzyskanie 3 plusów daje ocenę bdb.  

2. Uczeń ma zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w ilości określonej w PSO. Jednak 

swoje nieprzygotowane musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, by nauczyciel 

mógł odnotować w dzienniku znakiem „ np” lub (-).  

3. Jeśli uczeń nie zgłosi nauczycielowi faktu nieprzygotowania, do lekcji otrzymuje 

ocenę ndst.  

4. W przypadku dłuższej (minimum 2 tygodnie) usprawiedliwionej nieobecności ucznia 

w szkole przysługuje mu na życzenie „trzy dni ochronne”, w czasie których nie stawia 

się uczniowi ocen niedostatecznych.  

 

V. ZASADY POPRAWIANIA OCEN  

1. Na dwa tygodnie przed końcem semestru nie ma tzw. „pytania na wyższa ocenę”. W 

uzasadnionych sytuacjach uczeń na tydzień przed radą klasyfikacyjną (czyli zaraz po 

uzyskaniu informacji od nauczyciela) zgłasza na lekcji nauczycielowi chęć 

podwyższenia oceny. Nauczyciel zapisuje ten fakt do dziennika i rozważa tę prośbę. 

Zobowiązany jest poinformować ucznia o decyzji.  

2. Jeśli uczeń otrzymał ocenę ndst z pracy klasowej może ją raz poprawić w ciągu 2 

tygodni po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem. Liczy się tylko ocena z 

poprawy.  

3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna śródroczna i 

końcoworoczne może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.  

4. Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego (w przypadku jednej oceny 

niedostatecznej zawsze ma prawo zdawać egzamin poprawkowy).  

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

poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych..  

6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z 

przedmiotów „sztuka” (plastyka, muzyka), „informatyka”, „technika”, „wychowanie 

fizyczne”. W przypadku tych przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim 

formę ćwiczeń praktycznych.(szczegóły w PSO).  

7. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Egzamin ten powinien 

odbyć się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 

skład komisji wchodzą:  

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, który 

przewodniczy tej komisji.  

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator.  

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji.  

9. Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący.  

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, oceny 

ustalone przez komisję  



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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi integralną część arkusza ocen.  

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

określonym przez dyrektora szkoły.  

13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę.  

14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.  

15. 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 lekcyjnych, przekraczającej połowę czasy 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

16. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.  

17. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwianej, 

lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

18. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w 

obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.  

19. Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej obejmującej 

umiejętności i wiadomości danego przedmiotu.  

20. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami).  

21. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się po zakończeniu każdego semestru lecz nie 

może być później niż w ostatnim tygodniu sierpnia.  

22. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół (tak jak przy 

egzaminie poprawkowym. Protokół stanowi integralną część arkusza ocen.  

23. Uczeń, klasy programowo najwyższej nie może zdawać egzaminu poprawkowego. 

Ocena klasyfikacyjna ustalona przez nauczyciela jest ostateczna.  

24. Uczeń który z przyczyn losowych, nie przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego w 

wymienionym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

określonym przez dyrektora szkoły.  

 

VI - USTALENIA KOŃCOWE  

Oceny semestralne z poszczególnych przedmiotów i zachowania uczniów są zapisywane wy-

łącznie w dziennikach klasowych, dopuszcza się używanie przyjętych w SSO skrótów. W 

arkuszach ocen poszczególnych klas wpisywane są przez nauczyciela przedmiotu w pełnym 

brzmieniu wyłącznie oceny końcoworoczne z przedmiotów oraz przez wychowawcę, w 

pełnym brzmieniu, oceny z zachowania uczniów. Szkolny System Oceniania jest 

dokumentem otwartym. Zmiany wprowadza rada pedagogiczna stosownie do swoich 

kompetencji, uwzględniając wyniki ewaluacji. 

 



VII. KRYTERIA WYRÓŻNIANIA UCZNIÓW NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

1. Świadectwo z wyróżnieniem (czyli świadectwo z biało - czerwonym paskiem i 

nadrukiem „z wyróżnieniem”) otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen co 

najmniej 4,75 i dobrą ocenę zachowania.  

2. Świadectwo z wyróżnieniem może otrzymać uczeń, który ma 1 ocenę dostateczną z 

przedmiotu, w którym do osiągnięcia oceny są niezbędne szczególne predyspozycje 

(przedmioty - wf, plastyka, muzyka, technika).  

3. Rodzice uczniów wyróżnionych otrzymują listy gratulacyjne.  

4. Nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywny udział w życiu klasy, 

środowiska ustala wychowawca (po zapoznaniu się z opinią rady klasowej).  

5. Laureaci wewnątrz szkolnych konkursów otrzymują dodatkowe nagrody książkowe  

 

 


