















































§1
1. Wewnątrzszkolny system dotyczy oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów w klasach I – VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni.
2. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.
§2
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów
nauczania uwzględniających tę podstawę.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§3
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:






informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach
ucznia;
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:







formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;



ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§4
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
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 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§5
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów). Sprawdzone i ocenione
prace pisemne otrzymują oni do wglądu w ciągu 10 dni.
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
§6
1. Nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do
ucznia na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
innej poradni specjalistycznej.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
§7
1. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania
fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony”.

§8
Uczeń, u którego w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono braki
uniemożliwiające lub utrudniające kontynuowanie nauki w klasie lub semestrze
programowo wyższym ma możliwość uzupełnienia braków na zajęciach wyrównawczych lub zajęciach terapii pedagogicznej.
§9
1. Wrzesień jest miesiącem bez ocen niedostatecznych dla uczniów kl. IV.
2. W klasach V - VI nie stawia się ocen niedostatecznych do 15 września.
§ 10
1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku po I semestrze i polega
ono na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz
oceny z zachowania.
2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 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.
§ 11
1. Klasyfikowanie końcoworoczne w kl. I - III polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.
2. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w kl. I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania oraz ustaleniu jednej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. W klasach I - III obowiązuje ocena opisowa obejmująca efekty edukacyjne
i zachowanie.
4. Nauczyciel w ciągu roku zobowiązany jest 4 razy przedstawić w wybranej przez
siebie formie ocenę opisową rodzicom. Ocena ta powinna zawierać informację o:
 indywidualnych możliwościach dziecka,
 wewnętrznych stanach dziecka, które ujawniają się w działaniu zewnętrznym,
 o jego rozwoju fizycznym, psychicznym, moralnym, umysłowym, o postępach
w tym rozwoju.

5. Ocena z jednej strony powinna mieć charakter diagnostyczno-informacyjny,
z drugiej strony powinna być motywacyjno - afirmacyjna, zachęcająca dziecko do
samorozwoju.
6. Ocena bieżąca ucznia przyjmuje inne formy. W trakcie wykonywania zadania
przez dziecko lub też po jego wykonaniu nauczyciel powinien sprawdzić pracę,
pochwalić dziecko za wysiłek, zachęcić do dalszej pracy. Powinien na-grodzić
słowem, gestem, uśmiechem. Powinien też wskazać miejsca w pracy, które należy dopracować, poprawić, udoskonalić. W ocenie bieżącej należy bardziej eksponować osiągnięcia indywidualne dziecka i nie porównywać go z innymi.
§ 12
a. Klasyfikowanie końcoworoczne w kl. IV - VI polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
b. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach IV – VI polega na podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla
niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku
szkolnym oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.
c. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy.
d. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący te zajęcia. Oceny te nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
e. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne semestralne i końcoworoczne ustala się według następującej skali:
stopień celujący
-6
stopień bardzo dobry
-5
stopień dobry
-4
stopień dostateczny
-3
stopień dopuszczający
-2
stopień niedostateczny
-1

f. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub
znacznym są ocenami opisowymi.

§ 13
Ustala się następujące kryteria ocen:
Stopień celujący - otrzymuje uczeń, który:
a. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienie,
b. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje również zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
c. osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych lub przeglądach artystycznych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie,
b. posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował je na poziomie dobrym,
b. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej
klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym,
b. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim
c. stopniu trudności.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a. ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu
w ciągu dalszej nauki,
b. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim
c. stopniu trudności.

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym
przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
b. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu
trudności.
§ 14
1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w kl. IV – VI ustala się we
dług następującej skali:
 wzorowe
 bardzo dobre
 dobre
 poprawne
 nieodpowiednie
 naganne
1a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ
stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.
2. Tryb ustalania ocen zachowania uczniów:
a) oceny z zachowania wystawia wychowawca klasy przy końcu każdego semestru w porozumieniu z zespołem nauczycielskim i zespołem klasowym stosując pełną skalę ocen,
b) ustalenie oceny odbywa się na lekcji wychowawczej z uwzględnieniem takich
ogniw procesu oceniania, jak samoocena przez klasę lub samorząd klasowy
i ocena wychowawcy,
c) samoocenę ucznia należy rozumieć nie jako obowiązek dokonywania samokrytyki, lecz jako możliwość i prawo ucznia do wyrażenia opinii o własnym zachowaniu,
d) ocenę zachowania poszczególnych uczniów przez samorząd klasowy lub kolegów należy rozumieć jako opinię formułowaną w toku otwartej, koleżeńskiej
dyskusji i nacechowania życzliwym stosunkiem,
e) ocena wychowawcy klasy jest oceną podsumowującą, jawną, uwzględniającą
opinię własną ucznia, opinie wyrażoną przez kolegów i samorząd uczniowski
oraz nauczycieli; ocena wychowawcy klasy powinna być umotywowana, gdy
zachodzi tego potrzeba.
3. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen z zachowania:
otrzymuje uczeń, który:
1) Ocenę
 wykazuje bardzo wysoką aktywność w zdobywaniu wiedzy, realizuje wymagania wykraczające poza program nauczania,

















nie spóźnia się na lekcje
pracuje z bardzo dużym zaangażowaniem
wzorowo zachowuje się wobec kolegów i dorosłych i reaguje na negatywne zachowania innych
dba o mienie szkoły i zwraca na to uwagę innym
jest aktywny społecznie, inicjuje przedsięwzięcia i akcje prowadzone
w szkole
reprezentuje szkołę i osiąga sukcesy w zawodach sportowych oraz konkursach międzyszkolnych

otrzymuje uczeń, który:
2) Ocenę
 osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, wykazuje wysoką aktywność w zdobywaniu wiedzy
 nie spóźnia się na lekcje
 pracuje z dużym zaangażowaniem
 szanuje rówieśników i dorosłych oraz reaguje na negatywne zachowania
innych
 dba o mienie szkoły i zwraca na to uwagę innym
 jest aktywny społecznie i chętnie wykonuje dodatkowe zadania na rzecz
szkoły i klasy
 reprezentuje szkołę w zawodach sportowych oraz w konkursach międzyszkolnych


















otrzymuje uczeń, który:
3) Ocenę
 osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości
 nie spóźnia się na lekcje
 pracuje z zaangażowaniem
 szanuje rówieśników i dorosłych
 dba o mienie szkoły
 jest aktywny społecznie
 reprezentuje klasę w zawodach sportowych oraz konkursach międzyklasowych








otrzymuje uczeń, który:
4) Ocenę
 osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości
 sporadycznie spóźnia się na lekcje
 pracuje z przeciętnym zaangażowaniem
 nie przejawia inicjatywy w stosunkach z kolegami
 jest koleżeński i odpowiednio zachowuje się wobec dorosłych i rówieśników
 nie niszczy mienia szkoły
 wywiązuje się z przydzielonych zadań














5) Ocenę
otrzymuje uczeń, który:
 osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości
 często spóźnia się na lekcje, nie usprawiedliwia nieobecności, unika wybranych zajęć
 na lekcjach wymaga napomnień, swoim zachowaniem przeszkadza innym
 często jest arogancki wobec dorosłych i złośliwy wobec kolegów





























nie dba lub niszczy mienie szkoły
nie jest aktywny społecznie

6) Ocenę
otrzymuje uczeń, który:
 nie wykazuje żadnej aktywności w zdobywaniu wiedzy
 notorycznie spóźnia się na lekcje, wykazuje wysoką absencję z większością godzin nieusprawiedliwionych (wagaruje)
 na lekcjach wymaga częstych napomnień, przeszkadza innym i świadomie prowokuje do negatywnych zachowań
 często reaguje agresją wobec rówieśników i dorosłych, stwarza sytuacje
niebezpieczne dla siebie lub innych
 świadomie niszczy mienie szkoły i nakłania do tego innych
 krytykuje i neguje wszelkie akcje prowadzone w szkole












4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po
raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6. Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczna ocenę
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,
a uczeń klasy szóstej nie kończy szkoły.
§ 15
Termin i forma informowania uczniów i jego rodziców (opiekunów) o przewidywanych
dla niego ocenach klasyfikacyjnych:
1)

nauczyciel przedmiotu ma obowiązek poinformować ucznia i wychowawcę klasy
ocenie niedostatecznej przewidywanej dla ucznia w terminie 25 dni do klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej,

2)

wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców (opiekunów) o grożącej
ocenie niedostatecznej z przedmiotu lub możliwości nieklasyfikowania ucznia w
terminie 20 dni do klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej,
uzyskanie takiej informacji rodzic (opiekun) poświadcza własnym podpisem
w dzienniku lekcyjnym na stronie „Kontakty wychowawcze z rodzicami”.

3)

4)

nauczyciele mają obowiązek poinformować ucznia o innych ocenach śródrocznych i końcoworocznych z przedmiotów w terminie 7 dni do klasyfikacyjnego
posiedzenia Rady Pedagogicznej.

§ 16
1. Uczeń klasy czwartej, piątej lub szóstej, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych..
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego,
z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3. Pisemną prośbę o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) do dyrektora szkoły przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu
ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako
członek komisji.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 punkt 2, może być zwolniony na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych wypadkach. Wówczas dyrektor
szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz
ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik
do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn losowych 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.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden
raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych (promocja warunkowa) pod warun-

kiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
11. Uczeń warunkowo promowany, w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu zdaje
w pierwszym miesiącu następnego roku szkolnego zadany materiał zaliczeniowy.

§ 17
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia nie klasyfikowanego
z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców.
3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
• realizujący indywidualny tok lub program nauki
• spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
4. Pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego
rodzice składają do dyrektora szkoły na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka
i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 3 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, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor uzgadnia z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego
przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przeprowadza
komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez
ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
W skład komisji wchodzą:
• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji;
• nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz
jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których
uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 3
pkt 2 – skład komisji;
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”
§ 18
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
z zastrzeżeniem ust. 2 i § 19.
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 § 16
ust. 1 i § 19.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 19.
§ 19
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 nie-

zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia
mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych.
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 ustalania tej oceny, dyrektor
szkoły powołuje komisję, która:
• w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie
pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
• 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. 2 pkt 1, wyznacza dyrektor szkoły w
porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) w ciągu 14 dni
od stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona była niezgodnie z przepisami prawa.
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
g) przedstawiciel Rady Rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wy-

jątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie, wyznaczonym prze dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej)
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna.
§ 20
1. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Uczeń klasy IV - V otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania, z uwzględnieniem przepisu § 6, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne
wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3, § 14 ust. 5 i 6 oraz
§ 16 ust. 10.
3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia
tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I –III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§ 21
1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie VI
oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 4
oraz § 14 ust. 5 i 6.
b) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności
ustalonych w standardach wymagań określonych w odrębnych przepisach.
2) Tryb i termin przeprowadzenia w/w sprawdzianu określa Rozporządzenie MEN
z dn. 07.09.2004 r. (Dz. U. Nr 199 z 2004 r.)
3) Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie
odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
4) ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy VI Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia ucznia, w porozumieniu z rodzicami
(prawnymi opiekunami).
§ 22
1. Uczeń kl. IV-VI otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej, jeżeli w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
1a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo
etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny
z tych zajęć.
Oceny z zajęć dodatkowych są wliczane do średniej ocen jeśli:
- wymiar godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka
mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, ujętych w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, umożliwia realizację podstawy programowej,
- program nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została
ustalona podstawa programowa, został włączony do szkolnego zestawu
programów nauczania”.
2. Uczeń klas IV – VI ze średnią ocen 5,0 i powyżej oraz oceną bardzo dobrą lub
wzorową z zachowania otrzymuje tytuł „supra” oraz nagrodę książkową.
3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych
zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

