
1 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

Wewnątrzszkolne Ocenianie 

w Zespole Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim Oddział Zamiejscowy  

Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Więcborku. 
 

 

 

§ 1 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

b) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów 

nauczania oraz formułowania oceny uwzględniając możliwości intelektualne ucznia, 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

 

 

§ 2 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

tym zakresie, stosując strategie oceniania budującego, 

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

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

postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 

f) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie mu informacji o 

tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o 

nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 

b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach 

przyjętych w szkole, 

c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

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

ich poprawiania, 

e) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania. 
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4. Ocenianie wewnątrzszkolne określa statut szkoły, z uwzględnianiem przepisów 

rozporządzenia. 

 

 

§ 3 
 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

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

zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

 

 

§ 4 
 

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

2. Uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) nauczyciel uzasadnia ustaloną oceną 

za pomocą komentarza ustnego lub pisemnego określające: 

- dobre elementy pracy ucznia, 

- wskazania co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

- w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę, 

- w jakim kierunku uczeń powinien się dalej uczyć. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemnie prace kontrolne są gromadzone i udostępniane uczniowi 

lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).  

3a.       Nauczyciel jest zobowiązany przekazać informacje zwrotną dotyczącą ustalonej oceny w      

           czasie oceniania bieżącego podczas oceniania pisemnych prac ucznia, a także przy   

            ustalaniu oceny klasyfikacyjnej: śródrocznej, rocznej, końcowej. 

 

 

§ 5 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej publicznej lub niepublicznej, 

dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 ust. 1, w stosunku do ucznia, 

u którego stwierdzono deficyty rozwojowe. 

2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §  3 

ust. 1 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 

następuje na podstawie tego orzeczenia. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub 

„zwolniona” 
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4. Dyrektor szkoły na niosek rodzica w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania może zwolnić z nauki 

drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia. 

5. Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 

25 lat, organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz, we współpracy z 

rodzicami(prawnymi opiekunami), indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, 

zwane dalej zajęciami. 

6.       Dokumentacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych obejmuje: 

- orzeczenie kwalifikacyjne poradni, 

- dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, specjalistycznych, 

- zeszyt obserwacji rocznej. 

7.  Zeszyt obserwacji prowadzony jest odrębnie dla każdego uczestnika zajęć. 

8.   Do zeszytu obserwacji wpisuje się informacje dotyczące : 

1)  zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów); 

2) zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo-

ruchowa, manipulacja); 

3)  podejmowania aktywności własnej (niekierowanej); 

4) koncentracji uwagi podczas aktywności spontanicznej (w zabawie, podczas wykonywania      

 zadania), w tym czasu tej koncentracji; 

5)  współdziałania w różnych sytuacjach, w tym czasu tego współdziałania; 

6)  opanowywania nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności); 

7)  dominującego nastroju i emocji; 

8)  gotowości do kontaktów (rodzaje i kierunek kontaktów); 

9)  umiejętności w zakresie samoobsługi; 

10) udziału w czynnościach porządkowych; 

11) zachowań trudnych (opis zachowań trudnych i sytuacji, w których występują te zachowania,  

      reakcje nauczyciela na zachowania trudne, zmiany w zachowaniu); 

12) sposobów komunikowania się; 

13) innych istotnych zachowań 

 

 

§ 6 

 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, zajęcia 

komputerowe i informatyka jeśli nie są one zajęciami kierunkowymi należy w 

szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 

 

 

§ 7 

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określonych z zajęć 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub  informatyki. 

2. Decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub 

informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony 

w tej opinii. 

2a.      Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych   

           lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych  
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           zajęciach wydanych przez lekarz, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

4. Uczniowi szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczającemu na zajęcia edukacyjne lub 

religię albo etykę do średniej ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

 

 

§ 8 

 

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i 

zachowania ucznia oraz ustalaniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w 

statucie szkoły. 

3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego 

dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z §  10 ust. 6 i § 11 ust. 5. 

4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w 

terminach określonych w statucie szkoły. 

5. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia 

w danym roku szkolnym oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 10 ust. 5 i § 11 ust. 4. 

6. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 10 ust. 6 i  § 11 ust. 5.    

7. Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i I gimnazjum, 

polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i 

zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

według skali, o której mowa w  § 10 ust. 4 i §  11 ust. 3. 

8. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i I gimnazjum, polega na 

podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie 

odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, zgodnie z §  10 ust. 6 i §  11 ust. 5. 

9. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są 

zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)                               

o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
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edukacyjnych i przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania w terminie             

i formie określonych w statucie szkoły. 

10. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim polega na 

podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i jego zachowania 

w danym roku szkolnym.  

 

§ 9 

 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy. 

 

 

 

§ 10 

 

1. Ocenianie jest wielowątkowe i systematyczne; 

- wyrażone w formie: oceny opisowej, z pomocą ustalonych znaków (Z, D, MP)                   

w klasach I-III (dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim), 

- wyrażone w formie: oceny opisowej, z pomocą ustalonych znaków (A, B, C, D) we 

wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum (dla uczniów z upośledzeniem 

w stopniu umiarkowanym i znacznym); 

- wyrażonej w formie oceny cyfrowej: 1,2,3,4,5,6 w klasach IV-VI szkoły 

podstawowej i I-III gimnazjum (dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim). 

 

2. Oceny bieżące w klasach I-III szkoły podstawowej (dla uczniów z upośledzeniem                   

w stopniu lekkim) ustala się za pomocą znaków: 

a) znakomicie – Z 

b) dobrze – D 

c) musisz popracować – MP 

3. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV 

szkoły podstawowej i I gimnazjum ustala się w stopniach według następującej skali: 

a) stopień celujący – 6 

b) stopień bardzo dobry – 5 

c) stopień dobry – 4 

d) stopień dostateczny – 3 

e) stopień dopuszczający – 2 

f) stopień niedostateczny – 1 

4. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

5. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi. 

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

7. Wymagania ogólne do ustalonych znaków w klasach I-III szkoły podstawowej (dla 

uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim); 

a) znakomicie – Z – uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony 

w podstawie programowej w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte 
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programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 

zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

b) dobrze – D – uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych w podstawie 

programowej w danej klasie ale rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; 

c) musisz popracować – MP- uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej w danej klasie, a braki w wiadomościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy oraz nie jest w stanie rozwiązać 

(wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności (elementarnym) przy pomocy 

nauczyciela. 

8. Wymagania ogólne do sporządzenia oceny opisowej ucznia z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym: Materiały pomocnicze do oceny opisowej 

postępów ucznia stanowią tzw. „Obserwacje pedagogiczne”, w których wyszczególnione 

są  najważniejsze zadania z poszczególnych przedmiotów nauczania. Zadania podane w 

„Obserwacjach pedagogicznych” mają charakter zadań typowo dydaktycznych, 

wychowawczych jak i rewalidacyjnych: uwzględniają rozwój poszczególnych funkcji 

sprawności, umiejętności. Zadania podane są w sposób ciągły dla poszczególnych 

poziomów. Taki układ uwzględnia indywidualizację pracy z uczniem i stosowanie tej 

zasady również w ocenie jego osiągnięć. W wolne rubryki wpisuje się w jakim stopniu 

dziecko je opanowało. 

Skala ocen: 

 A – uczeń samodzielnie wykonuje zadanie, 

 B – uczeń wykonuje zadanie z dopingiem nauczyciela, 

 C – uczeń wykonuje zadanie z pomocą nauczyciela, 

 D – w przypadku nie wykonania zadania nawet z pomocą nauczyciela 

W przypadku długotrwałej absencji uzupełnia się rubrykę „powtórne sprawdzenie”                    

w obserwacjach pedagogicznych. 

9. Wymaganie do ocen w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum (dla 

uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim) : 

a. stopień celujący (6): oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza 

poziom osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, są 

oryginalne, twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu; 

b. stopień bardzo dobry (5): oznacza, że uczeń opanował zakres wiadomości                       

i umiejętności wynikających z podstawy programowej; 

c. stopień dobry (4): oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości                 

i umiejętności wynikających z podstawy programowej nie jest pełne, ale nie 

prognozuje  żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia; 

d. stopień dostateczny (3): oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym 

zakresie wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej, co 

może oznaczać jego kłopoty przy poznaniu kolejnych trudniejszych treści               

i kształcenia danego przedmiotu (dziedzinie edukacji); 

e. stopień dopuszczający (2): oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości                            

i umiejętności wynikających z podstawy programowej jest tak niewielki, iż stawia 

pod znakiem zapytania możliwości dalszego kształcenia w danym przedmiocie 

(dziedzinie edukacji) i utrudnia kształcenie w innych przedmiotach; 

f. stopień niedostateczny (1): oznacza, że uczeń nie spełnia oczekiwań  

wynikających z podstawy programowej co uniemożliwia mu bezpośrednią 

kontynuację opanowania kolejnych treści przedmiotu (dziedziny edukacji)                     

i zasadniczo utrudnia kształcenie w zakresie innych przedmiotów. 
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10. Osiągnięcia ucznia dokumentujemy w: dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen, IPET, 

zeszycie obserwacji pedagogicznych (zespół edukacyjno-terapeutyczny), świadectwie 

szkolnym, zeszytach ucznia i innych pracach ucznia. 

11. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny z danego przedmiotu określać będzie 

przedmiotowy system oceniania. 

12. Uczeń ma prawo znać terminy i zakres pisemnej pracy klasowej z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem. 

13. W ciągu dnia może się odbyć tylko jedna praca klasowa. 

14. Nauczyciel ma prawo zrobić niezapowiedziany sprawdzian. 

15. Nauczyciel zobowiązany jest do oddania prac zgodnie z terminami; 

a) sprawdzian niezapowiedziany na następnej lekcji; 

b) pracę klasową w ciągu siedmiu dni. 

16. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej zobowiązany jest do jej napisania w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela najlepiej przed upływem dwóch tygodniu jednak                      

w poszczególnych przypadkach termin ten może być wydłużony i dostosowany do 

sytuacji. 

17. Jeżeli uczeń z nieusprawiedliwionych przyczyn nie dotrzyma ustalonych terminów                     

i  umów nauczyciel ma prawo wstawić ocenę niedostateczną. 

18. W klasach I-III nauczyciel konstruuje ocenę opisową śródroczną i kopię otrzymują 

rodzice (prawni opiekunowie). 

19. W zespole edukacyjno-terapeutycznym nauczyciele w ocenie śródrocznej uzupełniają 

„obserwacje pedagogiczne” a rodzice otrzymują ocenę opisową.  

20. W klasach IV-VI w ocenie śródrocznej nauczyciel wpisuje oceny bieżące i kopie 

otrzymują rodzice (prawni opiekunowie). 

21. Bieżąco nauczyciel ocenia za pomocą wzmocnień wyrażonych:  

- gestem; 

- mimiką; 

- znakiem graficznym ustalonym przez nauczyciela dostosowanym do indywidualnych 

możliwości i potrzeb ucznia. 

22. Za szczególne osiągnięcia uczeń otrzymuje: 

- pochwałę; 

- dyplom; 

- list pochwalny do rodziców; 

- nagrodę rzeczową. 

23. Za lekceważenie nauki i indywidualnych obowiązków uczeń może otrzymać następujące 

kary: 

a) upomnienie wychowawcy klasy lub nauczyciela 

b) naganę wychowawcy klasy lub nauczyciela wobec klasy (odnotowuje w 

dzienniku lekcyjnym) 

c) upomnienie dyrektora szkoły wobec społeczności szkoły 

d) zawieszenie w prawach ucznia do udziały w zajęciach pozalekcyjnych, do 

reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

e) przeniesienie do równoległej klasy – wnioskuje wychowawca, 

f) przeniesienie za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna do innej szkoły. 

 

§ 11 

 

1. Śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 
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c) dbałość o honor i tradycję szkoły; 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

f) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

g) okazywanie szacunku innym osobom, 

h) udział ucznia klas gimnazjalnych w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i I 

gimnazjum ustala się według następującej skali: 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne 

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny 

zachowania są ocenami opisowymi. 

4. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

6.   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 zaleceń wynikających                  

z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania. 

7.        Klasyfikacyjna ocena zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

b) promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

8.  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. 

9. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,                 

a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.  

10.      Ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i I 

gimnazjum ustala się według kryteriów: 

a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

- przestrzega praw i obowiązków ucznia; 

- jest prawdomówny, uczciwy, obowiązkowy i życzliwy; 

- okazuje szacunek dorosłym i kolegom; 

- przeciwstawia się przejawom brutalności, staje w obronie słabszych kolegów; 

- aktywnie uczestniczy w życiu szkoły; 

- pracuje systematycznie i realizuje zadania dla osiągnięcia określonego celu; 

- akceptuje i włącza się w realizację tradycji i zwyczajów ustalonych w szkole i klasie; 

- jest odpowiedzialny za czyny i słowa; 

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów; 

- troszczy się o mienie szkoły i dba o jej estetykę; 

- przestrzega zasad higieny i kultury osobistej; 

- może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów, 

- podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu 

tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych 

etapach jego realizacji. 

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
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- jest prawdomówny, uczciwy, obowiązkowy i życzliwy, 

- szanuje poglądy i przekonania innych ludzi; 

- okazuje szacunek dorosłym i kolegom; 

- przeciwstawia się przejawom brutalności, staje w obronie słabszych kolegów; 

- akceptuje i kultywuje zwyczaje i tradycje szkoły; 

- jest odpowiedzialny za swoją postawę, czyny i słowa 

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów; 

- aktywnie uczestniczy w życiu szkoły; 

- doskonali swoje zachowanie i kulturę osobistą i kulturę współżycia w grupie, 

- pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając 

członków zespołu. 

c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- jest prawdomówny, uczciwy, życzliwy; 

- akceptuje zwyczaje i tradycje szkoły; 

- jest bezkonfliktowy wobec rówieśników; 

- kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

- wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

- podejmuje prace zlecone przez nauczyciela; 

- dba o estetykę klasy i szkoły, szanuje cudzą pracę, 

- prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, 

reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu; 

d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

- stara się być prawdomówny, zdyscyplinowany, koleżeński, niekonfliktowy; 

- podejmuje prace zlecone przez nauczyciela; 

- pracuje pod kierunkiem nauczyciela nad poprawą swojego zachowania, kultury 

osobistej, kultury współżycia w grupie; 

- wykonuje podstawowe czynności i obowiązki wypływające z przynależności do 

społeczności szkolnej; 

- przestrzega zasad higieny i kultury osobistej; 

- wypełnia swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało 

mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub 

konfliktów w zespole; 

e)   ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

- często nie usprawiedliwia obecności w szkole – wagaruje; 

- jest nieobowiązkowy i niesystematyczny w pracy; 

- jest mało zdyscyplinowany, niekoleżeński; 

- często nie przestrzega zasad współżycia społecznego; 

- nie uczestniczy w pracy na rzecz klasy i szkoły; 

- nie dba o estetykę klasy i szkoły; 

- nie szanuje mienia i cudzej pracy; 

- uwagi i upomnienia przyjmuje z małym skutkiem; 

- korzysta z używek; 

- często niekulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 

- często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub 

odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół 

harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków 

zespołu projektowego; 

f)  ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

- często nie usprawiedliwia nieobecności w szkole – wagaruje; 

- często nie przestrzega zasad współżycia społecznego; 
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- nie przyjmuje uwag i upomnień; 

- nie szanuje mienia szkoły; 

- używa wulgarnych słów; 

- wykazuje agresję wobec innych; 

- niekulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

- nie wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

- jest notowany przez policję; 

- mimo stosowanych środków zaradczych (terapia, rozmowy z wychowawcą, 

policjantami, współpracą z rodzicami, kuratorem sądowym) nie stara się poprawić 

swojego zachowania; 

- nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków 

mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była 

lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna. 

     11. Ocena z zachowania ustalana przez wychowawcę w porozumieniu z Radą   

           Pedagogiczną jest ostateczna i podana do wiadomości ucznia w terminie 7 dni przed   

           klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

12. W klasach gimnazjalnych II i III wpływ na ocenę zachowania ma udział uczniów                        

w  realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z procedura szkolną. Załącznik WO. 

 

§ 12 
 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła powinna stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

§ 13 
 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych 

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

na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 

szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki; 

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła; 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie 

fizyczne. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem 

ust. 8. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formy zadań praktycznych. 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 
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10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4a, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4b, przeprowadza komisja 

powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy; 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4b oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

a) Imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 12, a w przypadku 

egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia o którym mowa w ust. 

4b – skład komisji; 

b) Termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

c) Wyniki egzaminu klasyfikacyjnego  oraz uzyskane oceny; 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkuszu ocen ucznia. 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych , w dokumentach przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany.    

 

§ 14 
 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

ust. 2 i § 15. 

2. 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 § 17 ust. 1 i §  15. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna z zastrzeżeniem § 15. 

 

 

§ 15 

 

1. 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 zgłoszone                           

w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która: 
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a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i 

ustnej, ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

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

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 

jako przewodniczący komisji; 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie 

same zajęcia edukacyjne; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 

jako przewodniczący komisji; 

- wychowawca klasy; 

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

- pedagog; 

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

- przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. a 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. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

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

- skład komisji; 

- termin sprawdzianu, o którym mowa w § 15 ust. 2a, 

- zadania (pytania) sprawdzające, 

- wynik sprawdzianu oraz ustalona ocena. 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

- skład komisji, 

- termin posiedzenia komisji, 

- wynik głosowania,   

- ustalona ocena zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w § 15 ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. 
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9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w § 15 ust. 2a, w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena jest ostateczna. 

 

 

 

§ 16 

 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej 

jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie                    

z zastrzeżeniem ust. 6. 

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia. 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i I gimnazjum, 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.                         

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i I gimnazjum, uczeń, który w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania, otrzymuje promocję do 

klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3 nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem § 17 ust. 9. 

6. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, po zasięgniecie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

7. Uczeń szkoły podstawowej, który został zakwalifikowany do kształcenia specjalnego                      

i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania, a który w szkole 

podstawowej specjalnej uzyskuje oceny uznane za pozytywne zgodnie z WO ze 

wszystkich zajęć obowiązkowych oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 

programów nauczania dwu klas może być promowany uchwałą rady pedagogicznej do 

klasy programowo wyżej w ciągu roku szkolnego. 

8. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do uczniów gimnazjum.  

9. Wymagania dla ucznia, który może otrzymać promocję do klasy programowo wyższej                  

w ciągu roku szkolnego określa zespół nauczycieli przedmiotu biorąc pod uwagę 

- wskazania Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej 

- wysoką frekwencję 

- bardzo dobre i dobre wyniki w nauce 

- wzorowe lub bardzo dobre zachowanie 

- zaliczenie materiału klasy obecnej i klasy programowo wyższej. 

10.    Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie 

         edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych   

         zajęć edukacyjnych. 

11.    Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje Rada 

         Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie                   

         i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zgody   

          rodziców ucznia. 
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13.    Decyzje o przedłużeniu etapu edukacyjnego podejmuje się nie później niż: 

 - w przypadku szkoły podstawowej – do końca lutego danego roku szkolnego odpowiednio 

  w klasie III i klasie VI; 

- w przypadku gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej – do końca lutego w ostatnim 

  roku nauki w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalne. 

 

 

 

§ 17 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i I gimnazjum uczeń, który w wyniku 

klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych 

informatyki, technologii informatycznej, zajęć komputerowych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktyczny. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

- skład komisji, 

- termin egzaminu, 

- pytania egzaminacyjne, 

- wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. 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 zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo 

wyższej.   

 

 



15 

 

 

§ 18 

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum jeżeli na zakończenie klasy programowej 

wyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto jeżeli 

przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu, o którym mowa w § 19 ust. 1 i 3. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę                      

zachowania.  

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyżej 

rada pedagogiczna uwzględniająca specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu                

z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

 

 

§ 19 

 

1. W klasie VI 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. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone         

w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                      

w  poszczególnych typach szkół. 

4. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 

- w pierwszej części – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego 

oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 

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

przedmiotów przyrodniczych : biologii, geografii, fizyki i chemii; 

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

5. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie 

przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

6. Uczeń z upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim ze sprzężoną 

niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym 

nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej może być zwolniony przez 

dyrektora komisji okręgowej z obowiązku z przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu 

gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez 

dyrektora szkoły. 

7. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

8. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka 

obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z 
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obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

rozszerzonym 

9. Uczniowie, o których mowa w ust.6, mogą na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 

 

 

 

§ 20 

 

1. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym 

przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

2. Sprawdzian trwa 60 minut, egzamin gimnazjalny trwa 120 minut. Czas trwania 

sprawdzianu może być przedłużony o 30 minut w przypadku sprawdzianu i o 60 minut w 

przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego. 

 

 

 

§ 21 

 

1. Na każdym zestawie przeprowadzenia sprawdzianu zawierającym zestaw zadań i karty 

odpowiedzi jest zamieszczony kod ucznia nadany przez Okręgową Komisję. Uczniowie 

nie podpisują zestawów. 

 

 

 

§ 22 

 

1. Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w szkole odpowiada 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 

 

 

 

§ 23 

 

1. Obowiązki przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego zgodnie z § 38 Dz.U. 

nr 199 poz. 2046. 

 

 

 

§ 24 

 

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

egzaminu gimnazjalnego w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin 

gimnazjalny przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora 

Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku w miejscu 

wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.  

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

20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnia klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub 

gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym 

roku z zastrzeżeniem § 46 ust. 3 Dz.U. nr 199 poz. 2046. 
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§ 25 

 

1. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 pkt., a za każdą część egzaminu 

gimnazjalnego – po 50 pkt. 

2. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie 

liczby punków przyznanych przez egzaminatorów i wynik ten jest ostateczny. 

 

 

§ 26 

 

1. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. 

Wynik sprawdzianu i egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

2. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja 

okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku o którym mowa w § 46 ust. 1 Dz.U.  nr 

199 poz. 2046 do dnia 31 sierpnia danego roku. 

3. Zaświadczenie, o którym mowa dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom 

(prawnym opiekunom). 

 

 

§ 27 

 

1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu 

sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. 

2. Protokoły, o których mowa oraz pozostałą dokumentacje sprawdzianu przechowuje się 

według zasad określonych odrębnymi przepisami. 

 

 

 

§ 28 

 

1. Zasady oceniania religii regulują odrębne przepisy. 

 

 

 

§ 29 

 

Podstawy prawne: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania,  klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  

2. Rozporządzenie  MEN z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zasad organizowania zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu 

głębokim. 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu  

          organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. 


