Zasady oceniania uczniów
w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 7,
Gimnazjum Specjalnym nr 5,
Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 4,
Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 sierpnia 2015 roku po uzgodnieniu
z Radą Rodziców na podstawie § 19, ust. 5, pkt 8 Statutu Ośrodka ustala się Zasady
oceniania uczniów w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 7, Gimnazjum Specjalnym
nr 5, Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 4, i Liceum Ogólnokształcącym
Specjalnym.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 843).

§ 1.
1. Zasady oceniania uczniów w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 7, Gimnazjum
Specjalnym Nr 5, Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 4, i Liceum
Ogólnokształcącym Specjalnym określą warunki i sposób oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów:
1) Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 7,
2) Gimnazjum Specjalnego Nr 5,
3) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4,
4) Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym.
2. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.
3. Ilekroć w dalszej części jest mowa o:
Uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów i wychowanków Ośrodka
oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę
zastępczą nad dzieckiem
§ 2.
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:
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1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia
w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych
programów nauczania,
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych programów
nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę
oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez
ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków
określonych w Statucie Ośrodka.
§ 3.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego
rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach
ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie bieżące, ustalanie śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o
postępach i trudnościach ucznia w nauce.
4. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

3

§ 4.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez
siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz
ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz
o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 5.
1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:
1) bieżące,
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi
i jego rodzicom.
4. Na życzenie ucznia lub jego rodzica nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną przez
siebie ocenę bieżącą lub klasyfikacyjną poprzez wskazanie zalet i braków.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu
klasyfikacyjnego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
6. Sposób udostępniania dokumentacji:
1) Na życzenie ucznia lub jego rodzica nauczyciel danego przedmiotu
udostępnia do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia.
Z udostępnionych prac uczeń lub rodzic ma prawo sporządzać notatki. Nie
dopuszcza się kopiowania ani fotografowania jakiejkolwiek części
udostępnionych prac.
2) Pozostała dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, w tym
dokumentacja dotycząca egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,
udostępniana jest przez wicedyrektora szkoły na wniosek ucznia lub jego
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rodziców. Wspomnianą dokumentację udostępnia się uczniowi jedynie
w obecności przynajmniej jednego z rodziców. Z udostępnionej
dokumentacji uczeń lub rodzic mają prawo sporządzać notatki. Nie
dopuszcza się kopiowania ani fotografowania jakiejkolwiek części
udostępnionej dokumentacji
§ 6.
1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na
podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym,
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na
podstawie tego orzeczenia,
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub
inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na
podstawie tej opinii,
4) który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na
podstawie
rozpoznania
indywidualnych
potrzeb
rozwojowych
i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
§ 7.
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki,
muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału
ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez
szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§ 8.
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na
czas określony w tej opinii.
1a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony
w tej opinii.
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2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2,
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej –
semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
3. Dyrektor na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
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.
4. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić
na podstawie tego orzeczenia.
5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo
"zwolniona".
6. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia
w rodzinie jeśli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły
w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
7. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
jeśli zgłosi dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału
w zajęciach.
8. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
§ 9.
0. 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. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku
szkolnego.
1. Klasyfikacja śródroczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, zgodnie z § 12 ust.6,7 i § 13 ust. 2.
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2. Klasyfikacja śródroczna począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na
okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 8 i § 13 ust. 4.
3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na
podstawie przepisów zawartych w § 6, ust. 1a, pkt 1 Rozporządzenia, i zachowania
ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 5 i § 13 ust. 3.
4. Termin klasyfikacji śródrocznej ustala się na dzień poprzedzający początek ferii
zimowych (koniec I semestru).
§ 10.
0. 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.
1. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku
szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 6,7 i § 13 ust. 2.
2. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
z
uwzględnieniem
indywidualnego
programu
edukacyjno-terapeutycznego
opracowanego dla niego na podstawie przepisów zawartych w § 6, ust. 1a, pkt 1
Rozporządzenia, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, zgodnie z § 12 ust. 5 i § 13 ust. 3.
3. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz
ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 12 ust. 8 i § 13 ust. 4.
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4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na
podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w
szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu
edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie przepisów
zawartych w § 6, ust. 1a, pkt 1 Rozporządzenia i zachowania ucznia w danym roku
szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 5 i § 13 ust. 3.
5. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy
są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej
ocenie klasyfikacyjnej zachowania:
1. na jeden miesiąc przed śródrocznym i rocznym zebraniem plenarnym
rady pedagogicznej - o przewidywanych dla niego ocenach
klasyfikacyjnych, braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej lub
o stopniu niedostatecznym - na zebraniu rodzicielskim,
2. w przypadku braku takiej możliwości – listem poleconym.
§ 11.
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
z zastrzeżeniem ust. 3, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz
ocenianego ucznia.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych ustala:
1. w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy opiekun praktyk zawodowych,
2. w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki,
muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału
ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez
szkołę na rzecz kultury fizycznej.
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§ 12.
0. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia
oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
1. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena bieżąca polega na ocenie postępów
w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i rozumieniu pojęć za pomocą symboli:
w
dla ucznia
dzienniku

X

uczeń samodzielnie, bez pomocy nauczyciela
wykonuje wszystkie ćwiczenia, zadania, polecenia
bezbłędnie, bez zastrzeżeń, wzorowo,

A

uczeń pracuje bardzo dobrze, jednak przy
wykonywaniu niektórych trudniejszych poleceń
wymaga dodatkowych wyjaśnień,

B

uczeń wykonuje poprawnie przydzielone zadania,
lecz wymaga pomocy i wskazówek nauczyciela,

C

uczeń pracuje wolno, popełnia błędy, wymaga
wielokrotnych powtórzeń danego plecenia i częstej
kontroli,

D

uczeń mimo wielokrotnych wskazówek i wyjaśnień
nauczyciela błędnie wykonuje pracę,

E

uczeń mimo wielokrotnych wskazówek i wyjaśnień
nauczyciela błędnie wykonuje pracę, nie osiąga
zamierzonego celu.

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące z zajęć edukacyjnych
ustala się w stopniach według skali:
1) stopień celujący – 6,
2) stopień bardzo dobry + - 5+,
3) stopień bardzo dobry – 5,
4) stopień dobry + - 4+,
5) stopień dobry – 4,
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6)
7)
8)
9)
10)

stopień dostateczny + - 3+,
stopień dostateczny – 3,
stopień dopuszczający + - 2+,
stopień dopuszczający – 2,
stopień niedostateczny – 1.

3. Bieżące ocenianie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym polega na gromadzeniu przez nauczycieli wytworów pracy uczniów
oraz informacji i spostrzeżeń na temat ich pracy.
4. Nawet niewielkie postępy ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak
postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.
5. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są
ocenami opisowymi.
6. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi i uwzględnia poziom i postępy
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio
wymagań i efektów kształcenia oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne
ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
8. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 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.
8a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których
mowa w ust. 8 pkt 1–5.
8b. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa
w ust. 8 pkt 6.
9. Dopuszcza się stosowanie w dziennikach lekcyjnych w zapisie ocen śródrocznych
następujących skrótów:
1) stopień celujący - cel,
2) stopień bardzo dobry - bdb,
3) stopień dobry - db,
4) stopień dostateczny - dst,
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5) stopień dopuszczający - dop,
6) stopień niedostateczny - ndst.
10. W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia przewiduje się następujące
formy kontroli:
1) odpowiedzi ustne,
2) prace pisemne,
3) prace właściwe danemu przedmiotowi, na przykład ćwiczenia praktyczne,
4) referaty, prezentacje, projekty,
5) aktywność na lekcji,
6) prace domowe.
11. Prace pisemne mogą być realizowane w formie prac klasowych (sprawdzianów)
przewidzianych w planie realizacji programu nauczania lub kartkówek obejmujących
materiał z trzech ostatnich lekcji.
12. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac klasowych w ciągu 2 tygodni.
Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną
nieobecnością nauczyciela w szkole. Oceny z prac klasowych nauczyciel wpisuje do
dziennika kolorem czerwonym, a prace przechowuje do końca danego roku
szkolnego. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny na zasadach określonych
w przedmiotowym systemie oceniania.
13. Kartkówki trwają 10-15 minut i nie wymagają zapowiedzi oraz uzgadniania
terminu.
14. Ocenianie uczniów powinno być systematyczne, obejmować różne formy.
W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać minimalną ilość ocen bieżących:
1) 3 w przypadku 1 godziny zajęć w tygodniu,
2) 4 w przypadku 2 godzin zajęć w tygodniu,
3) 5 w przypadku 3 godzin zajęć w tygodniu,
4) 6 w przypadku 4 godzin zajęć w tygodniu,
5) 7 w przypadku 5 godzin zajęć w tygodniu.
15. Ustala się następujące kryteria ocen:
1) Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:
a) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania
przedmiotu w danej klasie,
b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej
klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu
wojewódzkim (regionalnym) lub krajowym,
e) posiada inne porównywalne osiągnięcia,
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2) Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:
a) opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem
nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się
zdobytymi wiadomościami,
b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte
programem nauczania,
c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
i problemów w nowych sytuacjach,
3) Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności określonych programem
nauczania przedmiotu w danej klasie, ale opanował je w stopniu
przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie
typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
4) Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania
w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych
w podstawie programowej,
b) wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela,
5) Stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który;
a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej nie wykluczające
jednak możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu
dalszej nauki,
b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim
stopniu trudności,
6) Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który pomimo działań
wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia
kryteriów oceny dopuszczającej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie danych
zajęć edukacyjnych.
16. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele w przedmiotowym systemie
oceniania (PSO).
17. Przedmiotowe systemy oceniania muszą być zgodne z Zasadami oceniania
uczniów w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 7, Gimnazjum Specjalnym Nr 5,
Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 4, i Liceum Ogólnokształcącym
Specjalnym.
18. Nauczyciele prowadzą dodatkową dokumentację
zawierającą komentarze tzw. zeszyty spostrzeżeń.

przebiegu

nauczania
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19. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają
wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 13.
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące
podstawowe obszary:
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.
2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
zachowania są ocenami opisowymi.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę
klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1. wzorowe,
2. bardzo dobre,
3. dobre,
4. poprawne,
5. nieodpowiednie,
6. naganne.
5. Ustala się następujące szczegółowe kryteria ocen zachowania:
1) Ocenę z zachowania ustala się, przyjmując za punkt wyjścia zachowanie
dobre, przypisane uczniowi, który:
a) dobrze wypełnia obowiązki szkolne,
b) jest uczciwy, sumienny,
c) dobrze wywiązuje się z podjętych zadań,
d) nie ulega nałogom,
e) dba o kulturę słowa,
f) z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności
szkolnej,
g) dba o czystość i estetykę szkoły,
h) zauważa własne błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić,
i) szanuje prawa innych,
j) w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się do 10 godzin
nieusprawiedliwionych w ciągu semestru,
k) aktywnie brał udział w realizacji projektu edukacyjnego.
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2) Ocenę bardzo dobra otrzymuje uczeń, który:
a) spełnia wymagania zawarte w treści oceny dobrej,
b) wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią,
c) bierze udział w życiu klasy, szkoły i środowiska,
d) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,
e) ubiera się stosownie do wymaganych okoliczności,
f) w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się do 5 godzin
nieuspawiedliwionych w ciągu semestru,
g) z dużym zaangażowaniem brał udział w realizacji projektu
edukacyjnego.
3) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) spełnia wymagania zawarte w treści oceny bardzo dobrej,
b) jest przykładem do naśladowania dla innych uczniów,
c) jest pilny i sumienny w wypełnianiu obowiązków,
d) bierze czynny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska,
e) ma wzorową frekwencję,
f) rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,
g) był liderem w realizacji projektu edukacyjnego.
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) spóźnia się i opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia,
b) nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska,
c) czasami swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych,
d) czasami zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie,
e) nie poczuwa się do winy za wykroczenia regulaminowe,
f) jego wygląd sporadycznie budzi zastrzeżenia,
g) nie dostrzega potrzeby niesienia pomocy innym,
h) nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań,
i) w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się do 20 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu semestru.,
j) bez większego zaangażowania brał udział w realizacji projektu
edukacyjnego.
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) często spóźnia się lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia,
b) utrudnia prowadzenie zajęć,
c) odnosi się z lekceważeniem do uczniów, nauczycieli i pracowników
szkoły,
d) ubiera się niestosownie do wymogów szkoły,
e) jest niekoleżeński, nietolerancyjny, niekulturalny,
f) swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych,
g) nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskiwaniem
pozytywnych wyników w nauce,
h) uczeń opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 30 godzin,
i) biernie brał udział w realizacji projektu edukacyjnego.
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6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych,
b) jest agresywny,
c) narusza godność osobistą i cielesną innych,
d) łamie przepisy regulaminowe, nie dostrzega błędów i ich nie poprawia,
e) świadomie stwarza zagrożenia dla innych,
f) niszczy mienie szkoły,
g) przywłaszcza sobie cudzą własność,
h) ulega nałogom,
i) nagminnie spóźnia się lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia
j) (powyżej 30 godzin),
k) jest nieklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów,
l) nie brał udziału w realizacji projektu edukacyjnego.
6. Wystąpienie nawet jednego z kryteriów dotyczących oceny nagannej może być
podstawą do jej wystawienia uczniowi spełniającemu kryteria pozostałych ocen.
W szczególnych przypadkach rada pedagogiczna upoważnia wychowawcę klasy do
niewielkich odstępstw od wyżej wymienionych ustaleń.
7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
9. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej
dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
10. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy
szkoły.
11. Telefony komórkowe i odtwarzacze używane w czasie lekcji lub przerw
międzylekcyjnych będą uczniom odbierane i zabezpieczane w sekretariacie. Odbioru
będą dokonywali rodzice lub opiekunowie ucznia.
§ 14.
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie
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programowo wyższej, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia
braków.
§ 15.
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub 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 odpowiednio
semestrze, 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 zdaje również uczeń:
1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub
tok nauki;
2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć
artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie
ustala się oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,
z zastrzeżeniem ust.8 i 8a.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
8a. W szkole ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin
klasyfikacyjny z zajęć praktycznych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma
formę zadań praktycznych.
9. 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 (prawnymi opiekunami).
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10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1
przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza
komisja w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
z których jest przeprowadzany ten egzamin.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których
uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze
obserwatorów - rodzice ucznia.
14. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa
w ust. 10 i 11;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
14a. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez
ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora Ośrodka.
16. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej
nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia
umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.
17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".
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§ 16.
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
z zastrzeżeniem ust. 2 i § 17 ust. 1.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 i § 19
ust. 1.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 17 ust 1.
§ 17.
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny..
1a. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 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.
1b. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć
artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
1c. W szkole ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć praktycznych i innych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń
lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa 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, w formie
pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą
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większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się
z uczniem i jego rodzicami.
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły –
jako przewodniczący komisji;
b) wychowawca oddziału;
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
g) przedstawiciel rady rodziców.
4a. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół,
zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
4b. Do protokołu, o którym mowa w ust. 4a, dołącza się odpowiednio pisemne prace
ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację
o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
4c. Komisja, o której mowa w ust. 4 pkt 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana
w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji.
4d. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, sporządza się protokół,
zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
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3) imię i nazwisko ucznia;
4) 4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
4e. Protokoły, o których mowa w ust. 4a i 4d stanowią załączniki do arkusza ocen
ucznia.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. 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 niedostatecznej
rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z uczniem
i jego rodzicami.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,
z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia
egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna.
§ 18.
1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej.
1a.
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.
2. 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.
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3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 12 ust.8a.
4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym promuje się do
klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do
średniej ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne
uzyskane z tych zajęć.
6a. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej
ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych
uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą
całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
6b. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, który
w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej z wyróżnieniem.
7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 19 ust. 10.
8. usunięty
9. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej
klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny
uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje
opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być
promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
10. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio do uczniów gimnazjum.
11. Uczniowi z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym można
wydłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym przynajmniej o rok, nie dłużej
jednak niż do ukończenia przez ucznia 21 roku życia.
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12. Wydłużenie danego etapu edukacyjnego następuje na wniosek wychowawcy
przedłożony na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, po wcześniejszym
uzgodnieniu z rodzicami ucznia. Wniosek ten powinien zawierać szczegółowe
uzasadnienie celowości kontynuacji oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do
danego ucznia.
13. Uczniowi można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden
rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
14. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje rada pedagogiczna, po
uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie
i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
oraz zgody rodziców ucznia.
15. Decyzje, o których mowa w ust. 13 i 14, podejmuje się nie później niż;
1) w przypadku szkoły podstawowej - do końca lutego danego roku
szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie VI,
2) w przypadku gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej - do końca lutego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.
§ 19.
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 się w formie pisemnej i ustnej.
2a. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
3. W szkole ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin
poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń
lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin
egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.
W skład komisji wchodzą:
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1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
7a. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna 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 obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 20.
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje:
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1) wybór tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego
realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
3. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub
wykraczać poza te treści.
4. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:
1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 2;
2) czas realizacji projektu edukacyjnego;
3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu
edukacyjnego;
4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;
5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.
5. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie
rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców
o warunkach realizacji projektu, o których mowa w ust. 4.
6. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
7. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie
ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale
ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
8. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach
oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.
§ 21.
1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu
opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą
przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
określonych w odrębnych przepisach.
2. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:
1) w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów
humanistycznych:
języka
polskiego
oraz
historii
i
wiedzy
o społeczeństwie,
2) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki
i przedmiotów przyrodniczych: biologia ,chemia, fizyka i geografia,
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3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym,
4) ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania
egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych
przepisach.
§ 22.
1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub
egzaminu
gimnazjalnego
do
indywidualnych
potrzeb
psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
2. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie
zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
§ 23.
1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu,
egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym
terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu
w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż
do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji
okręgowej.
2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego
w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio
szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia
20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek
dyrektora, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub
egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami
ucznia.
§ 24.
1. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie
szkoły. Wyniku sprawdzaniu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na
świadectwie ukończenia szkoły.
2. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia
o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego
ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed
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zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym
mowa
w § 23 ust. 1 - do dnia 31 sierpnia danego roku.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi
lub jego rodzicom.
§ 25.
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich
obowiązkowych
zajęć
edukacyjnych
pozytywne
końcowe
oceny
klasyfikacyjne, o których mowa w § 12 ust. 8a,
2) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - przystąpił ponadto
odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną
wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny
klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
2b. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej
ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych
ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena
nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
2c. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą kończy
szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli
w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.
3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada
pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu
z rodzicami.
4. Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których
mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub
gimnazjum i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do
odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
5. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust.
1 pkt 1, powtarza ostatnią klasę szkoły ponadgimnazjalnej.
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§ 26.
1. Nowelizacja niniejszego regulaminu może być przeprowadzana w trybie i na
zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
2. Dyrektor Ośrodka każdorazowo po nowelizacji opracowuje ujednolicony tekst
regulaminu i podaje do publicznej informacji.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

