Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. Armii Krajowej
w Sopocie
Rozdział I
Uwagi wstępne
§1
1.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
2.
Cele oceniania wewnątrzszkolnego:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie,
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej,
f) budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań
adekwatnych do rozpoznanych potrzeb,
g) motywowanie do systematyczności, samokontroli i samooceny.
3.
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie mu 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.
§2


Wewnątrzszkolne zasady oceniania, zwane dalej WZO, zostały opracowane na podstawie:
a) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. oraz jego
nowelizacji z 10 i 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych,
b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003, ze zmianami).
Art. 23 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst
jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami).

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły
podstawowej.

Integralnym składnikiem WZO są Przedmiotowe Zasady Oceniania, zwane dalej PZO, stanowiące
załączniki do WZO.

Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy.

Rozdział II
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Kalendarz roku szkolnego - terminy i terminologia
§3
1.
Czas trwania roku szkolnego określa Minister Edukacji Narodowej.
2.
Rok szkolny składa się z dwóch semestrów.
3.
Podział roku szkolnego na semestry wyznacza roczne klasyfikacyjne zebranie plenarne Rady
Pedagogicznej.
4.
Klasyfikacyjne zebranie plenarne Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia śródrocznych
wyników klasyfikowania przeprowadza się w ostatnim dniu tygodnia poprzedzającego zakończenie
semestru.
5.
Klasyfikacyjne zebranie plenarne Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia rocznych wyników
klasyfikowania przeprowadza się ostatnim dniu tygodnia poprzedzającego zakończenie roku szkolnego.
6.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
7.
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo
„nieklasyfikowana”.
8. Tryb w sprawie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny z zajęć
edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznej oceny zachowania przeprowadza się
w tygodniu poprzedzającym roczne (śródroczne) klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.
9.
Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
10.
Sprawdzian w kontekście uzasadnionych zastrzeżeń od ustalonej rocznej (śródrocznej) oceny
z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz rocznej oceny zachowania przeprowadza się
po upływie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
§4
Poprzez ustalenie ocen śródrocznych i rocznych należy rozumieć ostateczną ocenę
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ostateczną ocenę zachowania
wpisaną w odpowiedniej dokumentacji przebiegu nauczania w przeddzień zebrania plenarnego
Rady Pedagogicznej i zatwierdzoną zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej w sprawie
klasyfikowania i promowania uczniów.
2.
Ustalenia ostatecznej klasyfikacyjnej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
dokonują nauczyciele prowadzący zajęcia.
3.
Ustalenia ostatecznej klasyfikacyjnej oceny zachowania dokonuje wychowawca klasy.
4.
Ustalenie ostatecznej oceny śródrocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
może być poprzedzone:
a) egzaminem klasyfikacyjnym, jeśli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia (rozdz. IV § 26),
b) sprawdzianem zorganizowanym w trybie odwoławczym (rozdz. IV § 28).
1.
Ustalenie ostatecznej rocznej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może
być poprzedzone:
a) egzaminem klasyfikacyjnym, jeśli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia (rozdz. IV § 26),
b) trybem w sprawie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana (rozdz. III § 1-6),
c) egzaminem poprawkowym, o którym mowa w rozdziale IV § 28 i 30, rozdz. III § 5,
d) sprawdzianem zorganizowanym w trybie odwoławczym (rozdz. IV § 28).
6. Ustalenie ostatecznej rocznej oceny zachowania może być poprzedzone:
a)
trybem w sprawie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana, o którym mowa rozdz. III
§ 6 ust. 2 i 4,
1.
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b) trybem odwoławczym (rozdz. IV § 28).
§5
1.
Poprzez przewidywaną ocenę roczną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych należy
rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w dzienniku elektronicznym lub
dzienniku lekcyjnym, długopisem (atramentem) w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej) na 14 dni
przed rocznym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej.
2.
Poprzez przewidywaną roczną ocenę zachowania należy rozumieć ocenę wpisaną przez
wychowawcę w dzienniku elektronicznym lub dzienniku lekcyjnym, w kolumnie poprzedzającej wpis
oceny rocznej na 14 dni przed rocznym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej.
3.
W sytuacji, w której uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, przewiduje się nieklasyfikowanie.
4.
Informację ustną o ocenach, o których mowa w ust. l, przekazuje uczniowi nauczyciel prowadzący
dane zajęcia edukacyjne po wpisaniu oceny przewidywanej.
5.
Informację pisemną o ocenach, o których mowa w ust. 1 – 3. przekazuje uczniowi, jego rodzicom
(opiekunom prawnym) wychowawca klasy najpóźniej na 10 dni przed rocznym zebraniem plenarnym
Rady Pedagogicznej.
Rozdział III
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania
§6
Warunkiem uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest złożenie przez ucznia lub rodziców
(opiekunów prawnych) podania do Dyrektora Szkoły w sprawie uzyskania oceny wyższej niż
przewidywana, na zasadach określonych w § 10.
2.
Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest
złożenie przez ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) podania do Dyrektora Szkoły
w sprawie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana, na zasadach określonych w § 10.
3.
Tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych otwiera się w dniu przekazania informacji
o przewidywanej ocenie rocznej pod warunkiem złożenia do Dyrektora Szkoły podania, o którym
mowa w ust. 1. w terminie trzech dni po przekazaniu informacji o ocenach przewidywanych.
4. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania otwiera się
w dniu przekazania informacji o przewidywanej ocenie rocznej pod warunkiem złożenia do
Dyrektora Szkoły podania, o którym mowa w ust. 2, w terminie trzech dni po przekazaniu
informacji o ocenach przewidywanych.
1.

§7
1.
Przez tryb ustalenia rocznej oceny z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz
rocznej oceny zachowania należy rozumieć:
a) poinformowanie ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach
rocznych, na zasadach określonych w rozdz. II § 5 rozdz. III § 6.
b) skorzystanie przez ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) z możliwości złożenia
egzaminu klasyfikacyjnego oraz trybu uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.
1.
Poprzez tryb ustalenia śródrocznej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
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należy rozumieć:
a) poinformowanie ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach
śródrocznych, na zasadach określonych w rozdz. III § 8.
b) skorzystanie przez ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) z możliwości złożenia
sprawdzianu w trybie odwoławczym rozdz. IV § 28.
§8
1.
Informację ustną o ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych przekazuje uczniowi nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na tydzień przed posiedzeniem
Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikowania, dokonując jednocześnie
odpowiedniego wpisu w dzienniku elektronicznym lub dzienniku lekcyjnym, długopisem (atramentem) w
kolumnie przeznaczonej na oceny śródroczne.
2.
Informację pisemną o nieklasyfikowaniu z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych
przekazuje rodzicom ucznia (opiekunom prawnym) wychowawca klasy osobiście, dokonując
jednocześnie wpisu w dzienniku elektronicznym lub drogą listowną (list wysłany za potwierdzeniem
odbioru) na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia wyników
klasyfikowania.
§9
1.
Informację o nieklasyfikowaniu z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych przekazuje
uczniowi nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
2.
Pisemną informację o nieklasyfikowaniu z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
przekazuje rodzicom wychowawca klasy.
3.
Informację tę sporządza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
§ 10
1.
Warunkiem poprawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest
zdanie pisemnego sprawdzianu wielopoziomowego na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub rodzice
(opiekunowie prawni).
2.
Sprawdzian, o którym mowa w ust. l, sporządza nauczyciel uczący danego ucznia zgodnie
z opracowanymi wymaganiami edukacyjnymi dla danych zajęć edukacyjnych.
3.
Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
4.
Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 , przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
5.
Niezaliczenie sprawdzianu lub napisanie go na ocenę niższą od tej, o którą ubiegał się uczeń,
rodzice (opiekunowie prawni), powoduje podtrzymanie ustalonej pierwotnie oceny.
6.
Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu do sprawdzianu po dokonaniu przez
nauczyciela jego sprawdzenia i oceny.
7.
W przypadku pisemnego odwołania rodziców od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która analizuje dokumentację wychowawcy klasy
dotyczącą zachowania ucznia i podejmuje ostateczną decyzję.
8.
W skład komisji, o której mowa w ust.6, wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły lub zastępca dyrektora, jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) jeden nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
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d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
e) przedstawiciel Rady Rodziców,
f) pedagog szkolny.
§ 11
1.

Ustalenie ocen śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych obowiązkowych
i dodatkowych oraz rocznej oceny zachowania następuje w przeddzień klasyfikowania
śródrocznego i rocznego poprzez wpisanie przez nauczycieli i wychowawcę ocen w dzienniku
elektronicznym dzienniku lekcyjnym długopisem (atramentem) w kolumnie oceny śródrocznej lub
rocznej).
§ 12

1.
Poprzez tryb odwoławczy od ustalonej oceny rocznej należy rozumieć tryb, o którym mowa
w rozdz. IV § 28.
Rozdział IV
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów
§ 13
Ocenianiu podlegają:
 osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 zachowanie ucznia.
1.
Ocenianie 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 podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach
i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
2.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
i norm etycznych.
1.

§ 14
1.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w rozdz. IV § 22 pkt1 – 18,
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 15
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1.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dokonują wyboru programu nauczania na dany etap
edukacyjny. Zbiór wszystkich wybranych programów tworzyć będzie Szkolny Zestaw Programów
Nauczania.
2.
Na podstawie wybranych programów nauczyciele opracowują wymagania edukacyjne
i przedkładają je Dyrektorowi Szkoły do dnia 10 września każdego nowego roku szkolnego.
3.
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, jednak nie później niż do 15 września,
informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania,
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, o których mowa w § 16,
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w rozdz. III, § 6,
d) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
1.
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o których mowa w
rozdz. IV § 22, oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, o których mowa w rozdz. III § 6.
2.
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego przypomina uczniom oraz rodzicom
(prawnym opiekunom) o sposobie dokumentowania przebiegu nauczania za pośrednictwem dziennika
elektronicznego oraz o zasadach jego funkcjonowania.
§ 16
Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
a) zakres wiadomości i umiejętności,
b) rozumienie materiału naukowego,
c) umiejętność stosowania wiedzy, kultura przekazywania wiadomości.
2.
Przewiduje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, które prowadzą
do ustalenia oceny bieżącej:
a) sprawdziany pisemne,
b) 45 minutowy sprawdzian jednopoziomowy,
c) 45 lub 90 minutowy sprawdzian wielopoziomowy,
d) 45 lub 90 minutowa praca klasowa, test,
e) sprawdzian Dyrektora Szkoły,
f) sprawdzian kuratoryjny,
g) kartkówka z bieżących wiadomości i umiejętności,
h) odpowiedź ustana,
i) prace domowe,
j) projekty edukacyjne i inne prace wykonywane przez uczniów,
k) estetyka zeszytu przedmiotowego,
l) aktywność ucznia podczas zajęć,
m) obowiązkowość i systematyczność,
n) działalność pozalekcyjna ucznia,
o) testy sprawnościowe z wychowania fizycznego,
p) inne formy wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych określone w przedmiotowych
systemach oceniania PZO.
1.

§ 17
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1.
Pisemne prace klasowe (sprawdziany) są dla ucznia obowiązkowe.
2.
Pisemne prace sprawdzające z poszczególnych zajęć edukacyjnych (oprócz kartkówek) muszą
być zapowiedziane uczniom z wyprzedzeniem, co najmniej tygodniowym.
3.
Na tydzień przed planowanym sprawdzianem nauczyciel zapoznaje ustnie uczniów z zakresem
wymagań programowych, jaki będzie obowiązywał na sprawdzianie.
4.
Tematykę oraz termin sprawdzianu nauczyciel podaje do wiadomości rodziców poprzez polecenie
dokonania przez uczniów właściwego zapisu w zeszytach.
5.
Nauczyciel informuje klasę o terminie sprawdzianu pisemnego poprzez wpis w dzienniku
elektronicznym lub odpowiednią adnotację w zeszycie przedmiotowym.
6.
W tygodniu nauki mogą być co najwyżej trzy sprawdziany pisemne, ale nie więcej niż jeden
sprawdzian w tym samym dniu zajęć.
7.
Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może pisać danego sprawdzianu w terminie
ustalonym dla klasy, nauczyciel dokonuje obiektywnej oceny sytuacji
i wyznacza dla niego drugi termin lub określa inny sposób sprawdzenia wiadomości zgodnie
z PZO dla danych zajęć edukacyjnych.
8.
W przypadku odmowy pisania sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
9.
O wynikach sprawdzianów i innych prac pisemnych uczniowie winni być informowani nie później
niż w terminie 14 dni od daty sprawdzianu.
10. Uczeń ma prawo do poprawienia niezadowalającej oceny uzyskanej ze sprawdzianu w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od chwili poinformowania go o otrzymanej ocenie (po uzgodnieniu
z nauczycielem).
§ 18
1.
Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2.
Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę roczną i semestralną w sposób określony w Statucie Szkoły.
3.
Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
4.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n u .s. o. oraz inna
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom
(prawnym opiekunom).
§ 19
1.
Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Specyficzne trudności w uczeniu się, należy rozumieć jako trudności odnoszące się do uczniów
w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach
sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich
funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.
3.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art.
71b ust. 3b Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 3.
4.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
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5.
Nauczyciel ocenia osiągnięcia edukacyjne u uczniów niepełnosprawnych w odniesieniu do stopnia
realizacji przez niego dostosowanego programu.
§ 20
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
Istnieje możliwość uwzględniania, przy ustalaniu ocen z wf, oprócz wysiłku wkładanego przez
ucznia w wykonywanie ćwiczeń, także jego systematycznego udziału w zajęciach oraz aktywności
w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej. Działalność sportowa pozaszkolna jest również
uwzględniana przy ocenianiu.
2.
Nauczyciel ocenia osiągnięcia edukacyjne u uczniów niepełnosprawnych w odniesieniu do stopnia
realizacji przez niego dostosowanego programu.
1.

§ 21
Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki
i technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia
ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony
w tej opinii.
Istnieje możliwość uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem
wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych.
2.
Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia niepełnosprawnego lub nauczanego indywidualnie z zajęć
wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanego przez lekarza na dany okres.
3.
Dyrektor Szkoły, 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 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
nauczania indywidualnego zwolnienie z nauki drugiego języka obcego 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.
W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki
i technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony".
7.
Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki
lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
albo „zwolniona”.
8.
Uczniowie niepełnosprawni mogą mieć wydłużony okres nauki na każdym etapie edukacyjnym, co
najmniej o jeden rok.
1.

§ 22
1.
W klasach I – III ocena z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych (język angielski) jest
oceną opisową, określającą wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia, wynikające
z podstawy programowej i realizowanego programu nauczania.
2.
W każdym z wyróżnionych okresów roku szkolnego ocenianie zajęć obowiązkowych
i dodatkowych odbywa się poprzez ocenianie bieżące, dokumentowane w zeszytach
uczniowskich, kartach pracy, sprawdzianach oraz innych pracach pisemnych.
3.
Bieżące osiągnięcia edukacyjne uczniów klas I – III z zajęć obowiązkowych i dodatkowych
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tj. języka angielskiego, dokumentuje się w dzienniku lekcyjnym poprzez stosowanie umownych znaków
zgodnie z przyjętym PZO.
4.
Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych klas IV – VI stosują w ocenianiu bieżącym oraz
klasyfikacji śródrocznej i rocznej następujące stopnie:
a) celujący – 6
b) bardzo dobry – 5
c) dobry – 4
d) dostateczny – 3
e) dopuszczający – 2
f) niedostateczny – 1.
Oceny w punktach od a) do e) są ocenami pozytywnymi. Ocena zawarta w punkcie f) jest
oceną negatywną.
1.
W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+”, „ – ”, pozostawiając ich
zastosowanie do dyspozycji nauczyciela.
2.
Oceny bieżące dla uczniów klas IV – VI z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim są
ocenami w skali od 1 do 6, a kryteria ich wystawiania dostosowywane są do indywidualnych możliwości
edukacyjnych ucznia.
3.
Nauczyciel ocenia osiągnięcia edukacyjne ucznia niepełnosprawnego w odniesieniu do stopnia
realizacji przez niego dostosowanego programu (programu indywidualnego, modyfikacji programu,
aneksu o sposobie realizacji programu).
4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami
opisowymi.
5.
Ocenianie bieżące oraz klasyfikowanie śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych począwszy od
klasy IV odbywa się według podanej niżej skali przy zastosowaniu następujących kryteriów oceniania:
a) stopień celujący oznacza, że osiągnięcia ucznia mieszczą się w poziomie osiągnięć
edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, ale
są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu; uczeń
bierze udział w pracach pozalekcyjnych, konkursach przedmiotowych i zdobywa w nich
znaczące wyniki, otrzymuje bardzo dobre i celujące stopnie z prac pisemnych,
b) stopień bardzo dobry oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości
i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania, korzysta ze
wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji, wykazuje się
aktywną postawą w czasie lekcji, bierze udział w konkursach przedmiotowych, wykonuje
zadania dodatkowe,
c) stopień dobry oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości
i umiejętności w danym programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych
kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia, uczeń umie samodzielnie
rozwiązywać typowe zadania, zadania o wyższym stopniu trudności wykonuje przy pomocy
nauczyciela, rozwiązuje zadania dodatkowe o niewielkim stopniu trudności, jest aktywny na
lekcji,
d) stopień dostateczny oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie
wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie
nauczania, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści
kształcenia w ramach danych zajęć edukacyjnych, wykonuje proste zadania, wykazuje się
w czasie lekcji zadowalającą aktywnością,
e) stopień dopuszczający oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości
i umiejętności jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwości dalszego
kształcenia w danym przedmiocie i utrudnia kształcenie z innych zajęć edukacyjnych,
uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać bardzo proste polecenia
z zastosowaniem umiejętności użytecznych, przejawia pewne zaangażowanie w procesie
uczenia się,
f) stopień niedostateczny oznacza, że uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi
wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania użytecznych umiejętności, co
uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej z danego
przedmiotu i zasadniczo utrudni kształcenie
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w zakresie innych zajęć edukacyjnych.
1.
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom.
1.
W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
2.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
3.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według
następującej skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne.
1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV – VI ustala się w oparciu
o Punktowy System Oceniania Zachowania, który stanowi załącznik do WZO.
15.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
w zachowaniu lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń
na jego zachowanie na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej oraz
niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
§ 23
1.
Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem
ferii zimowych.
2.
Klasyfikacja śródroczna w klasach I – III polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3.
Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć z zajęć edukacyjnych
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4.
Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust.3, 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.
Klasyfikacja śródroczna w klasach IV – VI polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz na
wystawieniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
6.
Klasyfikacja roczna w klasach IV – VI polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz zachowania ucznia w danym roku
szkolnym i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania, według skali, o
której mowa w § 22.
7.
W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych
i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen
z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.
Jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć religii i
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zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
8. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym w klasach I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych Z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego
programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania
ucznia oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 13 ust.4 i § 15 ust. 5.
9.
Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym w klasach IV – VI polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego
opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów
i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 13 ust.4 i § 15 ust. 5.
10.
Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani
poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych i
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania,
w terminie i formie określonych w rozdz. II § 3 i rozdz. III § 3.
11.
Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
§ 24
1.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli,
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2.
Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.
3.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
4.
Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do
klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
§ 25
1.
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości,
stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
§ 26
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
w szkolnym planie nauczania.
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 (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
4.
Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
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a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki,
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
1.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b, nie obejmuje
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2.
Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny
zachowania.
3.
Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
4.
Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
5.
Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
6.
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt a, przeprowadza nauczyciel
danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych
lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
7.
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b, przeprowadza komisja powołana
przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki poza szkołą.
8.
W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły albo jego zastępca, jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
1.
Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt b, oraz jego rodzicami
(prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy
w ciągu jednego dnia.
2.
W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice
(prawni opiekunowie) ucznia.
3.
Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 12, a w przypadku egzaminu
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b – skład
komisji,
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
1.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
2.
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".
§ 27
1.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
(śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §19.
2.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna
roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19.
3.
Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,
z zastrzeżeniem § 19.
§ 28
1.
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły,
jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
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klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny.
Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 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.
2.
W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) 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:
a) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej
i ustnej oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
Ustalenie rocznej oceny zachowania następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.
1.
Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2., uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami). Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.
W skład komisji wchodzą:
3.1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel przez niego wyznaczony – jako przewodniczący komisji;
3.2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3.3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

Dyrektor Szkoły albo jego zastępca – jako przewodniczący komisji,

wychowawca klasy,

wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,

przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

przedstawiciel Rady Rodziców,

pedagog szkolny.
1.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły
powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
2.
Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) 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 (śródrocznej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,
patrz § 27 ust.1.
3.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

skład komisji,

termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 lit. a,

zadania sprawdzające,

wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

skład komisji,

termin posiedzenia komisji,

wynik głosowania,

ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
1.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
2.
Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o jego ustnych odpowiedziach.
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3.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.
2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
4.
Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się 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.
5.
W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 29
1.
Uczeń klas I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy
programowo wyższej.
2.
Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na
wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu
opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
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.
3.
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.
4.
Uczeń, 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 oraz rokuje opanowanie
w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem
§ 27 ust. 8 i 9 oraz § 21 ust.10.
6.
Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 21 ust. 10.
7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz krajowym otrzymują z danych
zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
8.
Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
9.
Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym promuje się do
klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami).
10.
Wyróżniający się uczniowie poszczególnych klas otrzymują także nagrodę:
a) w klasach I – III za wzorową postawę i bardzo dobre wyniki w nauce,
b) w kasach IV – VI, jeżeli w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskają średnią ocen ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania.
1.
Ponadto rodzice uczniów klas VI, o których mowa w ust. 7, otrzymują „Listy gratulacyjne".
§ 30
1.
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2.
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede
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wszystkim formę zadań praktycznych.
3.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel przez niego wyznaczony – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4., 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.
6.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin egzaminu poprawkowego,
c) pytania egzaminacyjne,
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
1.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację ustnych odpowiedziach.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
2.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
3.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 7.
4.
Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, 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.
§ 31
1.
Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się
roczne oceny klasyfikacyjne obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 20 ust.7, uzyskał oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej; ponadto jeżeli przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w rozdziale V § 1, z zastrzeżeniem § 2 pkt.1 – 3.
2.
Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. l,
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania.

Rozdział V
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
§ 32
1.
W klasie VI przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych
w standardach wymagań, będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w
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szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem".
§ 33
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu
w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym
terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż do dnia
20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez Dyrektora Komisji Okręgowej.
2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku,
powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym
roku, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do
sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, Dyrektor Komisji Okręgowej, na
udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do
sprawdzianu. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
1.

§ 34
1.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia
jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu
i czasie wskazanym przez Dyrektora Komisji Okręgowej.
§ 35
1.
Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzaniu nie odnotowuje się na
świadectwie ukończenia szkoły.
2.
Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego
ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć
dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa
w § 33 , do dnia 31 sierpnia danego roku.
3.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom
(prawnym opiekunom).
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