WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
PODSTAWA PRAWNA
Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania uczniów został opracowany na
podstawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi
zmianami

§1
ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO
SYSTEMU OCENIANIA
1.Ocenianie wewnątrzszkolne:
1) 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 i realizowanych w szkole programów
nauczania uwzględniających tę podstawę,
2) zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o poczynionych w tym zakresie postępach,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym kształtowaniu rozwoju osobowego,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom organizacji i doskonalenia metod pracy dydaktycznowychowawczej.
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 i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
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7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom).
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
4. Ocenianie pełni funkcję:
1) diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych,
2) klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą
umownego symbolu).
5. Przedmiotem oceny jest:
1) zakres opanowanych wiadomości,
2) rozumienie materiału naukowego,
3) umiejętność w stosowaniu wiedzy,
4) kultura przekazywania wiadomości.
6. Oceny dzielą się na:
1) bieżące,
2) klasyfikacyjne śródroczne,
3) klasyfikacyjne roczne (semestralne),
7. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się
wg następującej skali:
Nr
1.
2.
3
4.
5.
6.

Ocena słowna
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

Ocena cyfrowa
6
5
4
3
2
1

Dopuszcza się w ocenach bieżących plus (+) i (-)
Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
w podpunktach 1-5.
Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa
w podpunkcie 6.
8. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ocena słowna
Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne

9. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe
obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodnie z doborem społeczności szkolnej,
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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.
10. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami
opisowymi.
11. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów.
12. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych (semestralnych) 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 (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
13. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania,
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§2
ZASADY OPRACOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
KRYTERIA OCENIANIA
1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na
poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów.
Określają co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw
programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć
edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.
3. W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na poszczególne
poziomy wymagań:
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Poziom
WIADOMOŚCI
UMIEJĘTNOŚCI

Kategoria
Zapamiętanie wiadomości
Zrozumienie wiadomości
Stosowanie wiadomości
w typowych sytuacjach
Stosowanie wiadomości
w sytuacjach problemowych

Stopień wymagań
Wymagania konieczne (K)
Wymagania podstawowe (P)
Wymagania rozszerzające (R)
Wymagania dopełniające (D)

Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to
wymagania wykraczające (W).
3a. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który
tytuł laureata konkursu przedmiotowego, o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
4. Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące
kryteria:
Stopień
Wymagań

K

P

R

Zakres celów
Znajomość pojęć, terminów, faktów,
praw, zasad, reguł, treści naukowych,
zasad działania.
Elementarny poziom rozumienia tych
wiadomości. Uczeń nie powinien ich
mylić między sobą.
Uczeń potrafi przedstawić wiadomości
w innej formie niż je zapamiętał, potrafi
wytłumaczyć
wiadomości,
zinterpretować
je,
streścić
i
uporządkować,
uczynić
podstawą
prostego wnioskowania.

Opanowanie przez ucznia umiejętności
praktycznego
posługiwania
się
wiadomościami
według
podanych
wzorów.
Uczeń
umie
stosować
wiadomości w sytuacjach podobnych do
ćwiczeń szkolnych.
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Konkretne określenie
(czasowniki operacyjne)
 nazwać,
 zdefiniować,
 wymienić,
 zidentyfikować,
 wyliczyć,
 wskazać.





wyjaśnić,
streścić,
rozróżnić,
zilustrować.

















Rozwiązać,
zastosować,
porównać,
sklasyfikować,
określić,
obniżyć,
skonstruować,
narysować,
scharakteryzować,
zmierzyć,
wybrać,
sposób,
zaprojektować,
wykreślić.
udowodnić,

D

Opanowanie przez ucznia umiejętności
formułowania problemów, dokonywania
analizy i syntezy nowych zjawisk.
Uczeń umie formułować plan działania,
tworzyć oryginalne rozwiązania.









przewidzieć,
ocenić,
wykryć,
zanalizować,
zaproponować,
wykryć,
zaplanować

5. Nauczyciel jest zobowiązany:
1) indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
2) dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 1 ust. 11 pkt 1, do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
niedostosowanych społecznie,
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia,
c) 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 – na podstawie tej opinii;
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt.2 a-c, który objęty jest
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych
ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po
ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły
podstawowej.
7. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę.
Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne
obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej:
Zakres wymagań
Podstawowe
Konieczne
Podstawowe
+
+
+
+
+
+
+
Wymagania wykraczające

Stopień
Ponadpodstawowe
Rozszerzające
Dopełniające
+
+
+

5

niedostateczny (1)
dopuszczający(2)
dostateczny (3)
dobry (4)
bardzo dobry (5)
celujący (6)

8. Nauczyciel jest zobowiązany motywować ucznia zdolnego poprzez organizowanie:
1) współzawodnictwa wewnątrzklasowego, międzyklasowego na tym samym etapie
kształcenia i szkolnego,
2) konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych i związanych z działalnością na
rzecz środowiska,
3) nagradzania:
a) pochwały wychowawcy i dyrektora na forum klasy i szkoły,
b) nagrody rzeczowe,
c) sponsorowanie wycieczek,
d) dyplomy i listy gratulacyjne,
e) medale.
9. 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 lub z głęboką dysleksją rozwojową,
z afazją z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
z nauki drugiego języka obcego.
10. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.9 posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka
obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
11. W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.
12. 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 lekarz, na czas określony w tej opinii.
13. 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.

§3
SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW
UCZNIÓW
1. Określa się następujące ogólne zasady dokonywania oceny wiedzy i umiejętności uczniów
w ramach poszczególnych przedmiotów:
1) wystawione w każdym semestrze oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów powinny
w stałych proporcjach dotyczyć:
- wiadomości (wiedzy) uczniów,
- stopnia opanowania przez nich umiejętności, uwzględnionych w podstawach programowych
w ramach konkretnego etapu nauczania,
-umiejętności ustalonych jako priorytetowe w programie szkoły,
2) ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna być
dokonywana według ustalonych przez nauczyciela kryteriów oceniania.
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2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów dla danej klasy oraz przedmiotu oraz
liczbę tych form w roku i semestrze określa nauczyciel na początku roku szkolnego.
3. Oceny bieżące uczeń uzyskuje za:
-odpowiedzi ustne,
-pracę na lekcjach,
-zadania domowe,
-prace wytwórcze,
-prowadzenie zeszytu przedmiotowego,
-kartkówki oraz sprawdziany umiejętności i wiadomości,
- próbne sprawdziany w kl. VI
4. Zaangażowanie oraz praca na lekcji oraz praca domowa ucznia mogą być oceniane
stopniem lub znakami „+” i „-”.
5. Ustala się następujące przełożenie znaków + i – na oceny:
+++ 5 (bardzo dobry)
- - - 1 (niedostateczny)
6. Uczeń ma prawo dwukrotnie lub 1 raz (gdy jest 1 godz. tygodniowo) w ciągu semestru
zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie z każdego przedmiotu. Nie dotyczy to przedmiotu,
z którego na daną lekcję była zapowiedziana praca klasowa, oraz zadań domowych
długoterminowych np. czytanie lektury, projekt, referat itp. Uczeń, który zgłosił
nieprzygotowanie, nie jest pytany, ale ma obowiązek uczestniczyć w bieżącej lekcji. Pracy
klasowej nie pisze w danym dniu uczeń, który przyszedł do szkoły po minimum tygodniowej,
usprawiedliwionej nieobecności. W przypadku notorycznego i celowego unikania przez
ucznia sprawdzianu, nauczyciel ma prawo zlecić uczniowi pisanie pracy w terminie
wybranym przez nauczyciela, bez porozumienia z uczniem.
7. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w styczniu i czerwcu.
8. Kartkówki sprawdzają bieżące wiadomości ucznia z ostatnich 3 lekcji. Czas ich trwania nie
przekracza 15 minut (mogą być niezapowiedziane).
9. Sprawdzian wiadomości z przedmiotu winien być zapowiedziany tydzień przed
planowanym terminem poprzez wpis do dziennika.
10. Sprawdziany podsumowujące wiadomości poprzedza lekcja powtórzeniowa.
11. Ustala się możliwość pisania tylko jednego sprawdzianu w ciągu dnia i trzech w ciągu
tygodnia.
12. Sprawdziany powinny być ocenione i omówione w terminie nie przekraczającym 14 dni
od ich napisania, a kartkówki w ciągu tygodnia.
13. Nieobecność ucznia na sprawdzianie zaznaczana jest w dzienniku lekcyjnym. Uczeń
zalicza ten sprawdzian w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu.
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W przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia sprawdzianu, nauczyciel ma
prawo zlecić uczniowi pisanie pracy w terminie wybranym przez nauczyciela, bez
porozumienia z uczniem.
14. Jeżeli uczeń nie uczestniczy w pisemnej pracy kontrolnej śródrocznej lub rocznej
z powodu nieobecności (choroby) ma obowiązek napisania pracy w okresie 7 dni od powrotu
do szkoły, wyłącznie w czasie trwania zajęć szkolnych z danego przedmiotu. Jeżeli tego nie
dokona, nauczyciel ma prawo w inny sposób sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści
nauczania.
15. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny z pracy pisemnej do 7 dni od
daty wystawienia oceny. Uzyskaną na warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu
ocenę wpisuje się obok oceny poprzedniej.
16. Sprawdziany oceniane są w skali punktowej wg przyjętej zasady:
-powyżej 95% - ocena bardzo dobra,
-powyżej 75% - ocena dobra,
-powyżej 50% - -ocena dostateczna,
-powyżej 30% - ocena dopuszczająca,
-0 – 30% możliwych do zdobycia punktów – ocena niedostateczna.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, jeśli uzyska ocenę bardzo dobrą i rozwiąże zadanie
dodatkowe w czasie trwania sprawdzianu.
17. Oceny bieżące notuje nauczyciel w dzienniku lekcyjnym i e - dzienniku. W dzienniku
lekcyjnym i e- dzienniku zapisywane są także oceny śródroczne i roczne.
18. Śródroczną oceną niedostateczną uczeń powinien poprawić – po uzgodnieniu
nauczycielem przedmiotu – do końca maja.

§4
SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW
I RODZICÓW O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
3. 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.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do
10 dni od zakończenia roku szkolnego; uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) mogą
otrzymać je do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę
powinien ją uzasadnić.
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6. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, minimum
4 razy w roku szkolnym, lub podczas indywidualnych spotkań nauczyciela z rodzicami.
Na zebraniach rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują pisemną informację o
osiągnięciach edukacyjnych dziecka, a na spotkaniach indywidualnych w formie pisemnej
lub ustnej.
7. Na miesiąc przed rocznym lub śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani
do ustnego poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych, natomiast
wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców ( prawnych
opiekunów) ucznia, a informacje zwrotne przechowuje w teczce wychowawcy.
8. Na miesiąc przed rocznym lub śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani
do ustnego poinformowania uczniów o przewidywanych dla niego śródrocznych lub
rocznych ocenach klasyfikacyjnych wyższych niż ocena niedostateczna, natomiast
wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie informuje rodziców ( prawnych
opiekunów) ucznia, a informacje zwrotne przechowuje w teczce wychowawcy.
9. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
wychowawcy klas ustnie informują uczniów, a rodziców ( prawnych opiekunów)
pisemnie o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania.
10. Na 3 dni przed rocznym lub śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani
do ustnego poinformowania uczniów o wystawionych śródrocznych lub rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
11. Wychowawcy klas pisemnie informują rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia
o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:
a) śródrocznych podczas zebrania z rodzicami,
b) rocznych na 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
Informacje zwrotne przechowywane są w teczce wychowawcy.
12. Na 3 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej wychowawcy klas informują ustnie uczniów o wystawionych rocznych
ocenach klasyfikacyjnych zachowania, a rodziców ( prawnych opiekunów) pisemnie.
Informacje zwrotne przechowywane są w teczce wychowawcy.
13. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy są możliwe po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Nauczyciel ma prawo odmówić
rodzicowi rozmowy, gdy nie została ona wcześniej ustalona lub gdy zakłóca organizację
jego pracy bądź zagraża bezpieczeństwu uczniom.
14. Po zakończeniu I semestru nauki dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są do
wiadomości uczniów i rodzicom na zebraniu informacyjnym rodziców.
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§5
KLASYFIKOWANIE
1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:
1) śródroczne – za I okres w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi,
2) roczne – w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
2. Klasyfikowanie śródroczne 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 zachowania według skali określonej w WSO.
3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla
ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w § 2 ust.5 pkt 2a i zachowania ucznia
oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo
wyższej, szkoła – w miarę możliwości – stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
5. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym
roku szkolnym oraz ustalaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię i etykę, do średniej
ocen, o której mowa w pkt. 6, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane
z tych zajęć.
8. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,
o której mowa w pkt. 6 , wlicza się ocenę ustaloną jako średnia rocznych ocen
klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest
liczbą całkowitą, ocenę tą należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
9. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu
jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno
– terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa
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w §2 ust.5 pkt 2a i zachowania ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
11. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki,
muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków wynikający ze specyfiki tych zajęć.
12. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia 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 poradni
psychologiczno- pedagogicznej , w tym publicznej poradni specjalistycznej.
13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
14. 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.
15. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 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.
16. 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.
17. Roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma
wpływu na promocje do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
18. Oceny klasyfikacyjne roczne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen
cząstkowych.
19. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarz, na czas
określony w tej opinii.
20. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania , 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.”
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21. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia
ustalania tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno - wychowawczych.
22. W przypadku stwierdzenia, że roczna / semestralna 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 / semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej,
oraz ustala roczną / semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) 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.
23. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 19 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami / prawnymi opiekunami. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
24. W skład komisji wchodzą:
1) W przypadku rocznej / semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same
lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie,
d) pedagog,
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
25. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 21 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 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.
26. Ustalona przez komisję roczna / semestralna 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
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/ semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1.
27. .Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) W przypadku rocznej / semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 19 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
28. Do protokołu, o którym mowa w ust. 24 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
29. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 19 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§6
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej )oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych
przekraczających 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 rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na
egzamin klasyfikacyjny.
4.

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Uczeń ma prawo określić stopień wymagań edukacyjnych (K,P,R,D) obejmujących
pytania egzaminacyjne
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
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7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć
technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2. , nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie
fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

9. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pk.2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się
oceny zachowania.
10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust4 pkt 2, oraz jego
rodzicami / prawnymi opiekunami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice / prawni opiekunowie ucznia.
13. Egzamin klasyfikacyjny.
1) Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2,3 i 4 pkt 1 przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności , wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
2) Dla ucznia , o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez
dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowiska kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy,
c) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania dla odpowiedniej klasy.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
1) Imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust 13 pkt 1, a w przypadku
egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia o którym mowa
w ust. 4 pkt 2 - skład komisji,
2) Termin egzaminu,
3) Zadania ( ćwiczenia ) egzaminacyjne,
4) Wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. 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 szkoły.
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16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany ”albo „nieklasyfikowana”.
17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem
§5 ust. 21.
18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. z zastrzeżeniem §5 ust. 21
i §7 ust. 1.
19.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem §5 ust. 21.

§7
EGZAMIN POPRAWKOWY
1. Uczeń, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji
rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza
się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
4. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący 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.
5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4b, 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. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,
technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego,
z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
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7. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem
wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.
8. Z 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 egzaminacyjną.
9. 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.
10. 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.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia 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 zgodne ze szkolnym planem
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceany. Termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
14. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego jest niezgodna
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje
komisję, która postępuje tak jak w § 5ust.19-26

§8
PROMOWANIE
Promowanie uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej:
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał
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roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z
zastrzeżeniem §5 ust.11 oraz §7 ust.11.
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz oceną co najmniej bardzo dobrą
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen, o której mowa w ust.2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje
się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia
w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).
5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem §7 ust.11.
6. Uczeń kończy szkołę podstawową;
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne)
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo najwyższej i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, \
z uwzględnieniem § 2 ust. 3a uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe
od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem §5 ust11;
2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w §9 ust. 1-2
z zastrzeżeniem §9 ust. 14-16 i ust. 29 pkt 4.
7. Uczeń kończy szkołę podstawową z 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.
8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do
średniej ocen, o której mowa w punkcie 7, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne
uzyskane z tych zajęć.
9. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,
o której mowa w punkcie 7, 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.
10. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej
rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami).
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§9
SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
1. W klasie szóstej szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący
wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej
w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „sprawdzianem”.
2. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:
1). w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki,
w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach
osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;
2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.
3. Sprawdzian przeprowadza się w jednym dniu kwietnia, w terminie ustalonym przez
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i trwa:
1) część pierwsza 80 minut
2) część druga – 45minut
4. Dla uczniów o których mowa w ust. 10- 13 czas trwania każdej części sprawdzianu może
być przedłużony. Czas o jaki może zostać przedłużona każda część sprawdzianu określa
dyrektor Komisji Centralnej.
5. Uczniowie przystępują do części drugiej sprawdzianu z jednego z następujących języków
obcych nowożytnych: angielskiego, niemieckiego,
6. Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego,
którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do
dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian pisemną
deklarację: wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części
drugiej sprawdzianu – w przypadku gdy uczeń uczy się, jako przedmiotu obowiązkowego,
więcej niż jednego języka obcego nowożytnego spośród języków wymienionych w ust.4.
8. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na
3 miesiące przed terminem sprawdzianu z zastrzeżeniem ust. 20, pisemną informację o
zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji,
9. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do
sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych na podstawie tego orzeczenia.
10. Uczeń (słuchacz) posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do
sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię przedkłada się
dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń
przystępuje do sprawdzianu.
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11. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu w warunkach
odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie za-świadczenia o stanie
zdrowia wydanego przez lekarza.
12. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu, był objęty pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z
wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację
kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do sprawdzianu w warunkach
dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
13. Dla uczniów, o których mowa w ust. 8-11, nie przygotowuje się odrębnych zestawów
zadań.
14. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie
przystępują do sprawdzianu.
15. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z
obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
16. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią
samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części drugiej sprawdzianu
17. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub
egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu.
18. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 16, następuje na podstawie zaświadczenia
stwierdzającego uzyskanie przez ucznia tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.
Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
19. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 16, z odpowiedniej części sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku.
20. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 16,
z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował odpowiednio w części
drugiej sprawdzianu, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu, informuje komisję
okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka
obcego nowożytnego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
21. 1) W przypadku:
a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub
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b) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego, lub
c) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu odpowiedniej części sprawdzianu
w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom
- przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia
odpowiednią część sprawdzianu tego ucznia.
2) W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego
rozwiązywania zadań zawartych w zestawie zadań przez ucznia dyrektor komisji
okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia odpowiednią
część sprawdzianu tego ucznia.
3) Przepis pkt 2) stosuje się również w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania
pracy ucznia występowania w jego pracy jednakowych sformułowań wskazujących na
udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia.
4) Dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego
pośrednictwem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia, któremu została unieważniona
odpowiednia część sprawdzianu, pisemną informację o przyczynach unieważnienia.
5) W przypadku unieważnienia uczniowi odpowiedniej części sprawdzianu uczeń
przystępuje ponownie do odpowiedniej części sprawdzianu w dodatkowym terminie
ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu w szkole, której jest uczniem.
6) W przypadkach, o których mowa w pkt.. 4 i 5, w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach sprawdzianu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie
wyników uzyskanych z odpowiedniej części sprawdzianu wpisuje się „0”.
7) Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku,
powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w
następnym roku.
22. 1) Jeżeli w trakcie ponownego przeprowadzania odpowiedniej części sprawdzianu
a) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub
b) uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej,
lub
c) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg odpowiedniej części sprawdzianu w sposób
utrudniający pracę pozostałym uczniom
- przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia
odpowiednią część sprawdzianu tego ucznia.
2) W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego
rozwiązywania zadań zawartych w zestawie zadań przez ucznia , który ponownie
przystąpił do odpowiedniej części sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej,
w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia odpowiednią część
sprawdzianu tego ucznia. Przepisy ust.21 pkt.3 i 4stosuje się odpowiednio.
3) W przypadkach, o których mowa w pkt.1 i 2 w zaświadczeniu o szczegółowych
wynikach sprawdzianu danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie
wyników uzyskanych z odpowiedniej części sprawdzianu wpisuje się „0%”.
23. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie określonym w harmonogramie
przeprowadzania sprawdzianu albo do odpowiedniej części sprawdzianu w terminie
określonym w ust.21 pkt 5 powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje
do sprawdzianu w następnym roku.
24. Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do sprawdzianu, ale nie uzyskał
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świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym powtarza ostatnią klasę
szkoły podstawowej, przystępuje ponownie do sprawdzianu w tym roku szkolnym,
w którym powtarza ostatnią klasę.
25. Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji
egzaminatorów. Zadania zamknięte mogą być sprawdzane z wykorzystaniem czytnika
elektronicznego.
26. Wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują:
1) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku
z matematyki;
2) wynik z części drugiej
27. Wyniki sprawdzianu wyrażone w procentach ustala komisja okręgowa na podstawie
liczby punktów:
1) przyznanych przez egzaminatorów oraz
2) ustalonych na podstawie elektronicznego odczytu karty odpowiedzi w przypadku
wykorzystania czytnika elektronicznego.
28. Wyniki sprawdzianu ustalone przez komisje okręgową są ostateczne.
29. 1) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:
a) nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w ustalonym terminie albo
b) przerwał daną część sprawdzianu
– przystępuje do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w dodatkowym terminie
ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu, w szkole, której jest
uczniem.
2) Do ucznia, o którym mowa w pkt .1, przystępującego do sprawdzianu lub danej części
sprawdzianu w dodatkowym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 22 pkt. 1–3.
3) Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w
dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu
powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w
następnym roku.
4)W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w dodatkowym terminie,
ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej,
na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku
przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu Dyrektor szkoły składa
wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt. 4, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
sprawdzianu, zamiast wyniku ze sprawdzianu lub z odpowiedniej części sprawdzianu,
o których mowa w ust. 26, wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.
30. 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.
31. Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyników sprawdzianu nie
odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
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32. 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 przypadkach, o których mowa
w ust. 21 – 22 i ust 29 pkt 1 do dnia 31 sierpnia danego roku.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w szkole podstawowej będą podlegały ewaluacji
i ewentualnej modyfikacji.
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, klasyfikowania i promowania (WZO) obowiązujące
w szkole podstawowej zaopiniowane przez
Radę Rodziców w dniu…………………………………
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, klasyfikowania i promowania (WZO) obowiązujące
w szkole podstawowej zaopiniowane przez
Samorząd Uczniowski w dniu………………………….
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia………………………………………..
wchodzi w życie z dniem …………………………………….

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Ujednolicenie zapisów w składzie:

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
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