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PODSTAWA PRAWNA: 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów  (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 903, z 

2008r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 1097, z 2009r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i Nr 141, 

poz. 1150 oraz z 2010r. Nr 156, poz. 1046 i Nr 228, poz. 1491, z 2015, poz 357).  
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§ 1 

 

Założenia ogólne wewnątrzszkolnego oceniania 

 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości                          

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów 

nauczania oraz formułowania oceny.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

zakresie,  

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

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

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowania o nich 

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 

b) formułowanie trybu oceniania zachowanie oraz informowanie uczniów i rodziców, 

c) bieżące ocenianie, śródroczne i roczne klasyfikowanie, według skali i w formach 

przyjętych w Szkole Podstawowej nr 2, Publicznym Gimnazjum nr 2, Szkole 

Przysposabiającej do Pracy w Sępólnie Kraj.  

d) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,  

e) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich 

poprawienia.  

 

4. Ocenianie pełni funkcję: 

a) diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych 

potrzeb), 

b) klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą 

umownego symbolu).  

 

5. Przedmiotem oceny jest:  

a) poruszanie się w języku przedmiotu, 

b) umiejętność wyciągania wniosków,  

c) rozwiązywanie problemów, 

d) aktywność na lekcjach,  

e) wkład pracy własnej, zaangażowanie (indywidualne, grupowe), 

f) stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych, 

g) przestrzeganie zasad właściwej organizacji pracy. 

 

6. Oceny dzielą się na:  

a) bieżące (cząstkowe)  

b) klasyfikacyjne śródroczne (semestralne),  

c) klasyfikacyjne roczne  

i ustalone są w stopniach według skali określonej w statucie szkoły. 
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7. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.  

8. W klasach I – III szkoły podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową                   

w stopniu lekkim oceny bieżące ustala się w następującej skali: 

 

OCENA SŁOWNA OCENA CYFROWA SKRÓT 

Celujący 6 Cel 

bardzo dobry 5 Bdb 

Dobry 4 Db 

dostateczny 3 Dst 

dopuszczający 2 Dop 

niedostateczny 1 Ndst 

 

Do dziennika wpisywane są oceny cyfrowe. Ocena klasyfikacyjna roczna wpisana                             

do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen jest oceną opisową, która zawiera podsumowanie 

osiągnięć edukacyjnych ucznia. Po klasyfikacji śródrocznej rodzice ucznia otrzymują 

informację pisemną o dziecku zawierającą postępy w nauczaniu.  

 

9. W oddziałach IV – VI szkoły podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim oraz I – III gimnazjum dla młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny 

klasyfikacyjne roczne ustala się wg następującej skali:  

 

OCENA SŁOWNA OCENA CYFROWA SKRÓT 

Celujący 6 Cel 

bardzo dobry 5 Bdb 

Dobry 4 Db 

dostateczny 3 Dst 

dopuszczający 2 Dop 

niedostateczny 1 Ndst 

Skalę ocen rozszerza się przez dodawanie do oceny bardzo dobrej, dobrej i dostatecznej 

znaków „+” i „-„, a do oceny dopuszczającej „+” w przypadku wystawienia bieżących ocen 

cząstkowych i klasyfikacyjnych ocen I semestru.  

 

10. W oddziałach I – III szkoły dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim ocena zachowania roczna jest oceną opisową.  

11. Oceny semestralne i roczne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  

12. W oddziałach IV – VI szkoły podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim i I – III gimnazjum dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej 

skali: 

 

OCENA SŁOWNA SKRÓT 

wzorowe wz 

bardzo dobre bdb 

Dobre db 

poprawne popr 

nieodpowiednie ndp 

naganne ng 
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13. W oddziałach I – VI szkoły dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim i I – III gimnazjum dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim ocena z religii wyrażona jest w stopniach wg skali cyfrowej od 1 do 6. 

14. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, nie później jednak niż do końca 

września każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz rodziców (opiekunów 

prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 

program nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów                      

i kryteriach ocen.  

a) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela 

przedmiotu,  

b) rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym 

zebraniu, 

c) rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela 

przedmiotu, mają też prawo do wglądu sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac 

kontrolnych ucznia, 

d) wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne                          

u nauczyciela przedmiotu. 

15. Informacja dotycząca wymagań edukacyjnych zawiera: 

a) zakres wymagań programowych na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, 

b) stosowanie metody i formy sprawdzania osiągnięć oraz kryteria oceniania, 

c) wymagania zobowiązujące ucznia do udziału w sprawdzaniu osiągnięć sposobami 

wskazanymi przez nauczyciela, 

d) określanie warunków poprawiania wyników sprawdzianów przez ucznia.  

 

16. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do końca 

września informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:  

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

b) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

17. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę w formie pisemnej.  
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§ 2 

 

Zasady opracowania wymagań edukacyjnych i 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 klasyfikacyjnych treści nauczania                          

na poszczególne poziomy wymagań: 

 

STOPIEŃ WYMAGAŃ  ZAKRES CELÓW KONKRETNE 

OKREŚLENIA 

(CZASOWNIKI 

OPERACYJNE)  

Wymagania podstawowe - znajomość pojęć, 

terminów, faktów, praw, 

zasad, reguł, 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 

- nazwać 

- zdefiniować 

- wymienić 

- zidentyfikować 

- wyliczyć 

- wskazać 

- wyjaśnić 

- streścić 

- rozróżnić 

- zdefiniować 

Wymagania 

ponadpodstawowe 

- opanowanie przez ucznia 

umiejętności 

praktycznego 

posługiwania się 

wiadomościami 

- uczeń umie stosować 

wiadomości w sytuacjach 

podobnych do ćwiczeń 

szkolnych 

- rozwiązać  

- zastosować 

- porównać 

- określić 

- obniżyć 

- narysować 

- scharakteryzować 

- zmierzyć 

- wybrać sposób 

- wykreślić 
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4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, nauczyciel      

w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się    

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

5. Uczeń ma możliwość zwolnienia przez dyrektora szkoły z wykonywania określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 
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§ 3 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów 

 

 

1. Celem oceniania jest przekazywanie dziecku i rodzicom informacji, co dziecko już umie  

a nad czym musi popracować. Ocenianie uwzględnia wkład pracy dziecka, efekty jakie 

osiąga i jego możliwości. W oddziałach I – III szkoły podstawowej dla dzieci                                     

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ocena jest w formie opisowej i 

będzie spełniać następujące funkcje: 

- diagnostyczną, 

- informacyjna,  

- korekcyjną,  

- motywacyjną, rozwojową. 

 

2. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów w oddziale I – III szkoły podstawowej 

dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim: 

a) pisemne: pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu, sprawdziany, test sumujący wiedzę, 

zapisy w zeszytach ćwiczeń, 

b) ustne: mówienie, recytacja, technika czytania, czytanie ze zrozumieniem, 

c) sprawności praktyczno- techniczne; sprawdzenie umiejętności twórczego rozwiązania 

zadań różnych, 

d) codzienna obserwacja ucznia na lekcjach,  

e) zmniejszenie wymagań dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Oceny są jawne. Sprawdziany i prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu                

na spotkaniach. Na prośbę ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel 

ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.  

 

3. Formy i metody sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów w oddziałach IV – VI szkoły 

podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim   i I – III 

gimnazjum dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: 

- odpowiedź ustna,  

- dyskusja, 

- zadania domowe, 

- krótka wypowiedź pisemna, 

- sprawdzian (obejmujący niewielką partię materiału i trwa nie dłużej niż 15 minut), 

- praca klasowa (obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej 1 godz. 

lekcyjną),  

- test, 

- praca w grupach, 

- praca samodzielna – indywidualny wysiłek ucznia, 

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego, 

- praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań itp. testowanie 

sprawności fizycznej,  

- ćwiczenia praktyczne, pokaz, 

- prezentacje indywidualne i grupowe, 

- aktywność ucznia na zajęciach, 

- przynoszenie niezbędnych przyborów. 
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4. W oddziałach IV – VI szkoły podstawowej, I – III gimnazjum oraz szkoły 

przysposabiającej do pracy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym  ocena jest oceną opisową, w której uwzględnia się 

rozwój poznawczy dziecka (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, umiejętności 

matematyczne, znajomość środowiska przyrodniczego), rozwój artystyczny, fizyczny oraz 

społeczno – emocjonalny.  
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§ 4 

 

Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów 
 

 

1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia cechuje:  

- obiektywizm, 

- indywidualizacja, 

- konsekwencja, 

- systematyczność, 

- jawność. 

 

2. Prace klasowe zapowiadane są co najmniej tydzień wcześniej.  

3. Każda praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową.  

4. W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej, nauczyciel w uzgodnieniu                         

z uczniem wyznacza termin i formę zaliczania, nie później jednak niż 14 dni od daty 

napisania pracy klasowej.  

5. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku zaliczenia pracy – uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

6. Uczeń ma prawo do poprawy pracy klasowej, jeżeli otrzymał ocenę niedostateczną                      

w terminie 14 dni od daty oddania i omówienia pracy. Otrzymana ocena zostaje wpisana 

do dziennika zajęć obok oceny, która była „poprawiana”. 

7. Sprawdzian z ostatniej lekcji może odbywać się bez zapowiedzi. 

8. Sprawdzian z trzech ostatnich lekcji musi być zapowiedziany.  

9. Prace kontrolne wymienione w pkt. 7 i 8 nie mogą trwać dłużej niż 15 minut. 

10. Termin oddawania sprawdzianów i prac pisemnych nie może przekroczyć 14 dni. 

11. Najpóźniej na 2 tygodnie przed klasyfikacją (śródroczną, roczną) należy zakończyć 

przeprowadzenie prac klasowych, a na trzy dni przed klasyfikacją należy zakończyć 

sprawdzenie wiedzy innymi sposobami.  

12. Jednego dnia może się odbyć jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu                  

w dzienniku, w momencie zapowiedzi). 

13. Tygodniowo mogą się odbyć maksymalnie 3 prace klasowe (nie więcej niż 1 dziennie). 

14. Jeżeli przedmiot realizowany jest jedną godzinę tygodniowo, ocenę semestralną 

wystawiamy, z co najmniej z 4 ocen cząstkowych (w tym 2 prace pisemne); jeżeli 

przedmiot realizowany jest więcej niż jedną godzinę tygodniowo, ocenę semestralną 

wystawiamy z co najmniej z 5 ocen cząstkowych (w tym minimum z dwóch prac 

pisemnych). 

15. Na każdej lekcji może być sprawdzane przygotowanie uczniów. 

16. Zadania domowe podlegają systematycznemu sprawdzaniu.  

17. W przypadku nieobecności nauczyciela w  dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp. termin 

należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe 

wyprzedzenie). 
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§ 5 

 

Zasady i formy korygowania niepowodzeń i poprawiania osiągnięć uczniów 

 

 

 

1. Po każdej pracy klasowej z języka polskiego i matematyki dokonuje się analizy błędów               

i poprawy. 

2. Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe 

zadania domowe.  

3. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

4. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) do 7 dni po radzie pedagogicznej 

klasyfikacyjnej (rocznej) tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, wg zasad 

określonych w Statucie Szkoły.  

5. Uczniowie mający problem ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać             

z indywidualnych konsultacji – termin ustalany na bieżąco.  
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§ 6 

 

Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów 

 

 

1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których 

dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym. 

2. Wychowawca gromadzi w zeszycie spostrzeżeń informacje o zachowaniu uczniów.  

3. Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie znaków „+” i „-„. 

4. Oceny dłuższych prac pisemnych, wymagających znajomości większego zakresu wiedzy  

i umiejętności wpisywane są kolorem czerwonym. Inne oceny kolorem czarnym                     

lub niebieskim. 

5. Wszystkie nagrody, wyróżnienia, kary i nagany wychowawca bądź nauczyciel przedmiotu 

odnotowuje w rejestrze spostrzeżeń.  

6. Na świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć odnotowuje się 

osiągnięcia sportowe i artystyczne ucznia.  
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§ 7 

 

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. Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

śródroczną lub roczną powinien ją uzasadnić pisemnie.  

4. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko                    

w wyniku egzaminu poprawkowego, wg zasad określonych w Statucie Szkoły. 

5. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna roczna nie będąca oceną niedostateczną 

może być zmieniona na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów) do 7-miu dni po posiedzeniu  rady pedagogicznej klasyfikacyjnej (rocznej) 

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, wg zasad określonych w Statucie Szkoły. 

6. Na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej (śródrocznej                      

i rocznej) nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania uczniów                              

o przewidywanych ocenach, w szczególności niedostatecznych oraz pisemnego 

poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) odnotowując to w dzienniku 

lekcyjnym; (kopie zawiadomienia wpina się do teczki ucznia.  

7. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach minimum 2 

razy w roku szkolnym. Rodzice ucznia mają możliwość kontaktu z wychowawcą, 

nauczycielami przedmiotów i dyrektorem szkoły, w celu uzyskania informacji 

dotyczących ucznia.  

8. Rodzice, którzy nie uczestniczą w zebraniach rodziców, nie kontaktują się z wychowawcą 

i nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać 

się na brak informacji o postępach dziecka w nauce i zasadach oceniania.  

9. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia  

o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych. 

10. Po klasyfikacji rocznej uczniowie wyróżniający się w nauce, zachowaniu i innych 

dziedzinach otrzymują nagrody książkowe lub rzeczowe a rodzice (prawni opiekunowie) 

list pochwalny lub gratulacyjny.  

11.  Ustala się również nagrodę główną dla ucznia gimnazjum, który wyróżnił się szczególnie 

w nauce i zachowaniu osiągając najwyższą średnią ocen.  
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§ 8 

 

Klasyfikowanie uczniów 
 

1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach: 

a) śródroczne  za I semestr – najpóźniej tydzień przed zakończeniem semestru, 

b) roczne – w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.  

 

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim 

polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia, według 

skali określonej  w Statucie Szkoły.  

3. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć                     

i zachowania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego 

opracowanego dla niego na podstawie obserwacji i zaleceń Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej.  

4. Klasyfikacja roczna w oddziałach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym. 

5. Klasyfikacja roczna ucznia kl. IV- VI i gimnazjum polega na podsumowaniu osiągnięć 

ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania, według skali 

określonej w Statucie Szkoły. 

6. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

ocenę zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli. 

Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, która następnie zatwierdza podane wyniki klasyfikacji uczniów.  

7. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania wystawiona zgodnie z ustalonym WO, nie 

może być uchylona lub zmieniona decyzją administracyjną. 

8. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalone jako średnia 

arytmetyczna ocen cząstkowych.  

9. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Zasady przeprowadzania egzaminu 

poprawkowego określone są w Statucie Szkoły.  

10. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.  

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

wychowania fizycznego, informatyki  lub techniki informacyjnej. Decyzje o zwolnieniu 

ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia               

z tych zajęć, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

11.1 Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia 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 nowożytnego. 
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11.2. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt 11.1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z 

nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

11.3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona” 

 

12. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 

na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia              

w szkolnym planie nauczania.  

13. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdać egzamin 

klasyfikacyjny. 

14. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej                

lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

15. Egzamin przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie był klasyfikowany,           

w obecności dyrektora i wychowawcy klasy. Ocenę ustala nauczyciel – egzaminator.  

16. Uczeń ma prawo mieć określony stopień wymagań edukacyjnych (PPP) obejmujących 

pytania egzaminacyjne.  

17. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej.  

18. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki, technologii informatycznej, zajęć komputerowych                             

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

19. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne) układa nauczyciel – egzaminator,                      

a zatwierdza dyrektor szkoły.  

20. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

- skład komisji,  

- termin egzaminu,  

- pytania egzaminacyjne, 

- wynik części pisemnej i ustnej oraz ocenę.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi.  

21. Dokumentacja z egzaminu przechowywana jest przez 5 lat w archiwum szkoły. 

22. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć 

edukacyjnych.  

23. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję 

w składzie:  

- dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły specjalnej prowadzący takie same zajęcia.  

24. W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania, wystawionej 

niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję  w składzie:  

- dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, 

- wychowawca klasy, 

- wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
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- pedagog szkolny, 

- psycholog szkolny, 

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

- przedstawiciel Rady Rodziców.  

25. Zadaniem komisji jest: 

- przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej                     

i ustnej oraz ustalenie rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć 

edukacyjnych, 

- ustalenie rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji.  

26. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub                   

w innych uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku dyrektor szkoły powołuje 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia.  

27. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena z zajęć edukacyjnych lub zachowania 

nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna.  

28. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

a) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

- skład komisji, 

- termin sprawdzianu, 

- zadania sprawdzającego, 

- wynik sprawdzianu oraz ustalona ocena. 

b) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

- skład komisji,  

- termin posiedzenia komisji, 

- wynik głosowania, 

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

29. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia.  

30. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i po uzyskaniu zgody rodziców lub                    

na wniosek wychowawcy klasy po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) 

oraz po uzyskaniu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Rada Pedagogiczna 

może postanowić o promowaniu ucznia klasy I – II szkoły podstawowej do klasy 

programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.  

31. Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III 

szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub PPP po zasięgnięciu 

opinii rodziców (prawnych opiekunów). 

32. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum 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 zajęcia będą realizowane                 

w klasie programowo wyższej.  

33. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli: 

- uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, 

- przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego w klasie VI lub zewnętrznego egzaminu w klasie 

III gimnazjum. 

34. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym decyduje Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę 

kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).  
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§ 9 

 

Promowanie uczniów 
 

1. Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał 

roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

2. Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo 

najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

3. Po zakończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

4. Uczeń ma prawo odwołania się od każdej oceny rocznej w terminie 1 tygodnia od daty 

wystawienia oceny, pismem skierowanym do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły powołuje 

komisję celem rozpatrzenia wniosku. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły jako 

przewodniczący, nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca klasy. Komisja zobowiązana 

jest do rozpatrzenia wniosku w terminie 1 tygodnia od daty wpływu.  

5. Uczeń z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole podstawowej, który w wyniku 

rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

6. Każdy uczeń obligatoryjnie ma prawo do 2 egzaminów poprawkowych. 

7. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, które 

powinny mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.  

8. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciela prowadzący zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

c) nauczyciel prowadzący takie same czy pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji.  

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może być promowany do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że te 

dodatkowe zajęcia edukacyjne realizowane są w klasie programowo wyższej. Decyzję 

podejmuje Rada Pedagogiczna raz w ciągu danego etapu edukacyjnego.  

11. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 9 b), 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 szkolne następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

12. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator,                       

a zatwierdza dyrektor szkoły. 

13. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem 

wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.  

14. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 
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przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację                    

o ustnych odpowiedziach ucznia.  

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

określonym przez dyrektora szkoły. 

16. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, 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. 

17. Dokumentacja egzaminu przechowywana jest w archiwum szkoły przez 5 lat. 
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§ 10 

Sprawdziany i egzaminy 
 

1. W klasie szóstej szkoły podstawowej, dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 

okręgowa komisja egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania 

umiejętności, określonych w standardach wymagań, zwany dalej „sprawdzianem”. 

2. W klasie trzeciej gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, okręgowa 

komisja egzaminacyjna, przeprowadza egzamin, obejmujący: 

- w części pierwszej – umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów 

humanistycznych, 

- w części drugiej – umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, określone w standardach wymagań, zwany dalej „egzaminem 

gimnazjalnym”, 

- w trzeciej części – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.  

3. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny mają charakter powszechny i obowiązkowy, z 

zastrzeżeniami: 

- uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie 

przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, 

- uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim ze sprzężoną 

niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być 

zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do 

sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), 

zaopiniowany przez dyrektora szkoły, 

- 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 trzeciej egzaminu gimnazjalnego.  

4. Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu 

gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż 

do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian lub egzamin 

gimnazjalny.  

5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania 

sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

6. Termin przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor CKE.  

7. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie 

albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie 

ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego 

roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.  

8. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 

sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub 

gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym 

roku.  
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W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 

do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor 

komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia w 

obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. 

 

 

§ 11 

 

Zasady oceniania zachowania uczniów 

 

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnieniu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, 

funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego                

i ogólnie przyjętych norm etycznych, dbałości o honor i tradycje szkoły, dbałości o piękno 

mowy ojczystej. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (do końca września) informuje 

uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach 

oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej. 

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 poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

3. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na ostatniej godzinie do dyspozycji 

wychowawcy klasy, nie później niż na 10 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej uwzględniając: 

a) samoocenę ucznia,  

b) opinię uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów, opinie 

nauczycieli i pracowników szkoły, 

c) uwagi odnotowane w rejestrze spostrzeżeń,  

d) frekwencję, 

e) możliwości poprawy zachowania.  

 

4. W klasach I – III Szkoły Podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną                   

w stopniu lekkim ocena zachowania jest oceną opisową wg ustalonych kryteriów 

jednakowych dla nauczania zintegrowanego: 

a) stopień pilności i systematyczności ucznia w wykonywaniu obowiązków szkolnych 

(stosunek do obowiązków szkolnych): 

- punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne obowiązkowe i zajęcia dodatkowe, 

- systematyczność w przygotowywaniu prac domowych, 

- aktywność na zajęciach, 

- rozwijanie własnych zainteresowań, 

- korzystanie z księgozbioru biblioteki szkolnej, 

- dbałość o przybory szkolne. 

 

b) stopień uzewnętrznionej identyfikacji  ucznia z celami społecznie wartościowymi 

(aktywność społeczna): 

- wypełnianie obowiązków wynikających z organizacji życia szkolnego (udział w 

apelach, imprezach ogólnoszkolnych i klasowych), 
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- udział w pracach społecznie użytecznych dla klasy, szkoły (wykonanie gazetek 

ściennych, wywiązywanie się z obowiązku dyżurnego i innych podjętych zadań, 

wykonanie pomocy dydaktycznych według potrzeb), 

- umiejętność współdziałania w pracach zespołowych – poszanowanie pracy ludzkiej, 

- poszanowanie mienia społecznego i osobistego – dbałość o estetykę otoczenia, 

- umiejętność łączenia obowiązków z innymi zajęciami w szkole i poza szkołą.  

c) stopień przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego (kultura osobista):  

- stosowanie zwrotów grzecznościowych (proszę, przepraszam, dziękuję), 

- kontrolowanie własnych emocji, 

- kształtowanie w sobie empatii, 

- tolerancja współpracy w zespole (umiejętność słuchania, wyrażania własnych sądów, 

kompromis), 

- higiena osobista (higiena ciała i dbanie o porządek wokół siebie), 

- życzliwość i pomoc innym. 

 

5. W oddziałach I – III Szkoły Podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną                    

w stopniu lekkim ocenę zachowania ustala sam wychowawca uwzględniając przejawy 

uczniów do analizy swojego zachowania oraz zachowania kolegów.  

6. W oddziałach IV – VI Szkoły Podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim i w klasach I – III Gimnazjum dla młodzieży z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ocenę zachowania śródroczną i 

roczną ustala się według następującej skali: 

- wzorowe /wz/, 

- bardzo dobre /bdb/, 

- dobre /db/, 

- poprawne /pop/, 

- nieodpowiednie /ndp/, 

- naganne /ng/. 

Oceną wyjściową jest ocena dobra.  

1) ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który stosuje się do regulaminu szkoły  

i spełnia większość następujących kryteriów.  

a) wzorowo spełnia wszystkie obowiązki szkolne oraz wykazuje inicjatywę i duże 

zaangażowanie w realizacji projektu edukacyjnego (w przypadku ucznia 

gimnazjum, dla którego w danym roku szkolnym przewidziany jest udział                  

w projekcie edukacyjnym), 

b) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych  

c) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz 

d) samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia  

e) szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły 

f) propaguje dobre imię szkoły i społeczności szkolnej 

g) bierze czynny udział w organizowaniu życia klasy, szkoły środowiska 

h) pomaga kolegom w nauce 

i) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, jest punktualny 

j) dba o kulturę życia codziennego i kulturę słowa 

k) przejawia troskę o mienie szkoły, własność społeczną, indywidualną 

l) przestrzega regulaminów pracowni 

m) dba o piękno mowy polskiej 

n) nie ulega nałogom 

2) bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) angażuje się w pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska 
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b) pomaga kolegom w nauce 

c) reprezentuje szkołę na zewnątrz w zawodach sportowych, konkursach 

d) dba o kulturę słowa 

e) dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom 

f) sumiennie spełnia wszystkie obowiązki szkolne i wykazuje zaangażowanie                  

w realizacji projektu edukacyjnego (w przypadku ucznia gimnazjum, dla którego 

w danym roku szkolnym przewidziany jest udział w projekcie edukacyjnym) 

g) wywiązuje się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie 

h) systematycznie uczęszcza do szkoły 

3) dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) przestrzega zasad kultury osobistej 

b) odrabia zadania domowe 

c) pomaga kolegom w nauce 

d) nie wykazuje zbyt dużej aktywności, ale swoim zachowaniem nie utrudnia 

prowadzenia lekcji 

Wykonuje przydzielone mu zadania w projekcie edukacyjnym (w przypadku 

ucznia gimnazjum, dla którego w danym roku szkolnym przewidziany jest udział 

w projekcie edukacyjnym) 

e) wywiązuje się z powierzonych mu zadań  

f) systematycznie uczęszcza do szkoły 

g) nauczyciele sporadycznie zgłaszają zastrzeżenia do zachowania na lekcjach 

4) poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go osiąganie przeciętnych 

wyników w nauce (w porównaniu ze swoimi możliwościami)  

b) nie zawsze jest przygotowany do lekcji i niesystematycznie realizuje zadania 

projektu edukacyjnego (w przypadku ucznia gimnazjum, dla którego w danym 

roku szkolnym przewidziany jest udział w projekcie edukacyjnym) 

c) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu, o wygląd otoczenia, w którym 

przebywa 

d) niesystematycznie uczęszcza do szkoły 

e) uczeń nie zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie i niezbyt starannie 

wykonuje powierzone mu prace 

f) zdarza mu się niewłaściwe zachowanie w stosunku do innych osób, ale 

pozytywnie reaguje na zwróconą mu uwagę 

5) nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) niesystematycznie uczęszcza do szkoły 

b) nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, nie angażuje się i w sposób 

niezadowalający uczestniczy w projekcie edukacyjnym (w przypadku ucznia 

gimnazjum, dla którego w danym roku szkolnym przewidziany jest udział                     

w projekcie edukacyjnym), 

c) nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

d) ulega nałogom, 

e) przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 

f) przejawia nieodpowiedni stosunek do rówieśników. 

6) naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który przejawia większość 

wymienionych zachowań: 

a) samowolnie i bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia lekcyjne, 

b) używa w szkole niebezpiecznych przedmiotów, 

c) znęca się psychicznie bądź fizycznie nad uczniami lub nauczycielami; stwarza 

sytuacje zagrażające zdrowiu bądź życiu uczniów, 
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d) przywłaszcza sobie mienie szkoły lub innych osób, 

e) ulega nałogom, 

f) często używa wulgaryzmów i nie reaguje na zwróconą uwagę, 

g) fałszuje dokumenty i podpisy, 

h) wchodzi w konflikt z prawem przez kradzieże, bójki, włamania, alkohol, 

narkotyki i inne, 

i) ma negatywny wpływ na innych uczniów, 

j) nie wykazuje chęci poprawy, 

k) w przypadku ucznia gimnazjum: odmawia współpracy w realizacji projektu 

edukacyjnego.   

 

7. W oddziałach IV – VI Szkoły Podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim i w klasach I – III Gimnazjum dla młodzieży z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ocenę z zachowania śródroczną i 

roczną ustala wychowawca klasy uwzględniając kryteria zachowania, samoocenę ucznia, 

opinie uczniów klasy, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.  

8. W oddziałach I – III Szkoły Podstawowej, IV – VI Szkoły Podstawowej, I – III 

Gimnazjum oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z 

niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocenę opisową z 

zachowania śródroczną i roczną ustala wychowawca klasy.  

9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie dwóch dni od ustalenia rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, mogą zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena zachowania jest niezgodna z kryteriami dotyczącymi 

ustalenia tej oceny.  

10. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 9. 

11. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przyjętymi kryteriami, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w terminie 

pięciu dni od zgłoszenia zastrzeżeń ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 

drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji.  

12. W skład komisji wchodzą: 

- dyrektor,  

- wychowawca klasy, 

- wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

- pedagog szkolny,  

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

- przedstawiciel rodziców. 

13. Ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest oceną ostateczną.  

14. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi                   

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
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§ 12 

 

Procedura realizacji projektu edukacyjnego gimnazjum 

w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. Nr 156 poz. 1064)  

 

 

Zasady ogóle 

 

1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu 

gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum 

zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

2. Projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie drugiej. 

W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż               

do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym okresie nauki w klasie trzeciej.  

3. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II                          

o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.  

4. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż  

do końca września.  

5. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji 

projektu edukacyjnego dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy lub opiekuna 

projektu może zwolnić ucznia z realizacji projektu. Wówczas na świadectwie ukończenia 

gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia                        

w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

7. Tematyka projektu jest związana z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla gimnazjów lub może wykraczać poza te treści.  

8. Projekty realizowane są  w oddziałach klasowych, a ich opiekunem jest wychowawca 

klasy lub inny nauczyciel.  

9. Opiekun projektu ma obowiązek współpracować z innymi nauczycielami, jeśli wymaga 

tego tematyka projektu.  

10. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki i nie powinien przekroczyć 

jednego semestru. 

11. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przełożyć realizację projektu.  
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Zadania opiekuna projektu 
 

1. Wybór zakresu tematycznego projektów z uwzględnieniem ewentualnych propozycji 

uczniów i ustalenia niezbędnej dokumentacji, która będzie wymagana podczas realizacji 

projektu.  

2. Zorganizowanie spotkania z uczniami w celu zapoznania i wprowadzenia w tematykę 

projektów.  

3. Podział uczniów na zespoły projektowe od 2 do 6 uczniów z zastrzeżeniem, że w zespole 

mogą być uczniowie z różnych klas.  

4. Ustalenie i omówienie wspólnie z uczniami celu projektu oraz problemu, który porusza 

projekt i przedstawienie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu. 

5. Opracowanie i przedstawienie kryteriów oceny projektu.  

6. Opieka nad zespołem podczas realizacji projektu, udzielanie wsparcia i konsultacji,                    

a także bieżące monitorowanie pracy zespołu, dokonanie oceny pracy każdego członka 

zespołu po zakończeniu projektu.  

 

 

 

 

Zadania uczniów realizujących projekt 

 

1. Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną prze 

opiekuna projektu. 

2. Wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji 

projektu, podziału zadań w zespole. 

3. Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych                              

i wyznaczonych zadań. 

4. Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym                            

z opiekunem projektu.  

 

 

Realizacja projektów 
 

1. Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej przy określaniu szczegółowych warunków 

realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Projekty są realizowane na zasadach określonych przez opiekuna oraz po rozpatrzeniu 

uwag uczniów biorących w nich udział. 

3. Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych 

środków.  

4. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją 

projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli. 

 

 

Zakończenie projektu i prezentacja 

 

1. Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone przez 

opiekuna projektu w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum.  

2. Miejsce i termin publicznej prezentacji powinien zapewnić możliwie najszerszy udział               

w niej uczniom, rodzicom i innym zainteresowanym. 

3. Projekt edukacyjny podlega podsumowaniu realizacji oraz ewaluacji. 
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Ocena projektu 

 

1. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, 

inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu                   

oraz publicznej prezentacji. 

2. Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun winien ponadto przedstawić 

informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu.  

3. Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/ 

nie uczestniczył w realizacji projektu. 

4. Ocenę uogólnioną ustala opiekun projektu. 

5. Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z ustaleniami 

w statucie szkoły. 

6. W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, przedkłada 

on wychowawcy informację o udziale uczniów w projekcie, wymaganą do ustalenia 

oceny zachowania, zgodnie z zadami ustalonymi w statucie.  
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§ 13 

 

Procedura ewaluacji ZWO 
 

1. Ewaluację poprawności i skuteczności ZWO przeprowadza się w maju każdego roku 

szkolnego.  

2. Ewaluację przeprowadza powołany przez Radę Pedagogiczną zespół nauczycielski. 

3. Wnioski z ewaluacji przedstawiane są Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców                

na posiedzeniu ogólnym do 31.08 danego roku szkolnego.  

 

 

 

 

§ 14 

 

Postanowienia końcowe 
 

1. Zmiany w zapisie dokumentu WO wprowadzono uchwalą Rady Pedagogicznej z dnia 

31.08.2015r. 

2. Niniejszy dokument WO obowiązuje od 01.09.2015r.  

3. Traci moc tekst jednolity ZWO z dnia 27.09.2004r.  

 


