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programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także 

uzgadniania metod i sposobów prowadzenia rewalidacji, 

b) organizowanie wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 

doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

c) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów 
szkolnych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

d) wspólne  opiniowanie  przygotowywanych w szkole autorskich,  innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania. 

 

VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  
 

§ 26 
 

1. Ocenianiu podlegają: 
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b) zachowanie ucznia. 
2. 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. 

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. 

 
§ 27 

 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 
i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej, 

f) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,  
g) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
według skali i w formach przyjętych w danej szkole, 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 
e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której 
mowa w § 35 ust. 1 i § 38 ust. 2, 

f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

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

 
§ 28 
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1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 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 ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 

 
§ 29 

 
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). W szkole policealnej oceny 

są jawne dla ucznia. 
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę. 
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne 

prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana 
uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) przez nauczyciela uczącego w danej klasie 
lub wychowawcę podczas wywiadówek, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach przez 
dyrektora szkoły w obecności nauczyciela uczącego w danej klasie, w czasie roku szkolnego. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są przechowywane przez nauczycieli 
uczących danych zajęć edukacyjnych przez cały cykl kształcenia. 

 
§ 30 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i 
dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 28 ust. 1 
pkt a), do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego  

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 
integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w 
specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;  
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia;  

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach, 
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 
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§ 31 
 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 
artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, dodatkowo z 
wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, 
także jego systematycznego udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz 
kultury fizycznej. 

 
§ 32 

 
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,  
informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,  
informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 
oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego 
etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 
drugiego języka obcego nowożytnego. 

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka 
obcego nowożytnego  może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 
§ 33 

 
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz 
ustaleniu - według skali określonej w § 35 ust.1, § 38 ust. 2 - śródrocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w styczniu, jednak nie później niż 
tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych. 

3. 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 jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 37 ust. 1 i § 38 ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania, 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 § 35 ust. 1 i § 38 ust. 2. 

5. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są 
obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych 
dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Informacje, o których mowa w ust.5 przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) wychowawca 
danej klasy w formie pisemnej, na 3 tygodnie przed posiedzeniem rady pedagogicznej 
klasyfikacyjnej. 

 
§ 34 
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1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem 
ust. 3, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po 
zasięgnięciu opinii nauczycieli, wychowawców internatu, uczniów danej klasy oraz ocenianego 
ucznia. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych ustala nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu, a ocenę z praktyki zawodowej - opiekun praktyki zawodowej wyznaczony przez 
pracodawcę, u którego uczeń odbywa praktykę. 

 
§ 35 

 
1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz oceny klasyfikacyjne roczne, począwszy 

od klasy czwartej szkoły podstawowej, 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 
2. W ocenianiu bieżącym stosuje się cyfrowe odpowiedniki ocen klasyfikacyjnych oraz można 

stosować skróty odpowiadające poszczególnym stopniom, jak poniżej: 
a) stopień celujący-   6 - cel. 

b) stopień bardzo dobry -  5 - bdb. 

c) stopień dobry -   4 - db. 

d) stopień dostateczny -  3 - dst. 

e) stopień dopuszczający -  2 - dop. 

f) stopień niedostateczny -  1 - ndst. 
3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się przy stopniach od 2 do 5 stosowanie plusów (+) 

i minusów (-). 
4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 
 

§ 36 
 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni dla uczniów Szkół Ośrodka: 
a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania 
przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 
nauczania tej klasy, 

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych  
i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim ( regionalnym ) albo 
krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

- sprawnie 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. 

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
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- nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, 
ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 
programowej, 

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne. 

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie 

na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, 
- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 
e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają 
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 
dalszej nauki, 

- rozwiązuje ( wykonuje ) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim 
stopniu trudności. 

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 
- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 
trudności. 

 
§ 37 

 

1 W klasach I-III szkoły podstawowej w ocenie bieżącej stosuje się: 
 - pochwały ustne 

 - symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6                                                                              

 Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.  
 Ocena roczna jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie.  
 Kryteria ocen: 

1) stopień 6, uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza 
program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z 
różnych źródeł informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych i praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi 
samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo- skutkowe. Osiąga 
sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych. 

2) stopień 5, uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 
określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach. 

3) stopień 4, uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował wiadomości określone programem 

nauczania w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 
programowej. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i 
praktyczne. 

4) stopień 3, uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie 
programowej, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego 
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wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy 
rozpoczętych działań. 

5) stopień 2. uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości i umiejętności określone 
programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie 
programowej, większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego 

wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy 
rozpoczętych działań. 

6) stopień 1, uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności określonych 
  przez podstawę programową, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 
   zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest  w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności, 
odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się , niszczy prace, nie radzi z zadaniami 
nawet z  pomocą nauczyciela.  

1. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena bieżąca i ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 
a) ocenę opisową bieżącą i klasyfikacyjną należy stosować w formie ustnej i pisemnej tak, 

aby była informacją nauczyciela o wykonaniu zadań szkolnych przez uczniów oraz 
dotyczyła procesu wykonywania zadania i efektu działalności ucznia. 

b) ocena ta nie powinna wprowadzać elementu współzawodnictwa, 
c) ocena opisowa powinna uwzględniać rozwój dziecka w różnych kategoriach: 

- rozwój poznawczy, 
- rozwój społeczno - emocjonalny, 

- rozwój fizyczny, 
- rozwój artystyczny. 

d) na ocenę bieżącą powinno składać się wzmacnianie osiągnięć dziecka (np. gestem, 
słowem, uśmiechem) i wskazywanie miejsc w pracy, wymagających poprawy i 
udoskonalenia. 

e) należy pamiętać o tym, aby eksponować wysiłek i wkład pracy dziecka, a nie porównywać 
dzieci między sobą. 

f) aby móc dokonać oceny bieżącej nauczyciel musi korzystać z różnych źródeł informacji, 
takich jak: 

- obserwacja, 

- analiza wytworów pracy ucznia, 
- sprawdziany, karty pracy, 

- rozmowy, wywiady np. z rodzicami, wychowawcą internatu, psychologiem, 

pedagogiem itp. 

g) ocena opisowa musi mieć charakter: 
- diagnostyczny (wskazujący potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień), 
- informacyjny (uwzględniany głównie przy ocenie semestralnej i rocznej, wskazujący 

rodzicom i nauczycielom jak wspomagać dziecko w rozwoju), 
- rewalidacyjny (oceniający postępy dziecka w aspekcie jego możliwości), 
- motywacyjny (silniej zaakcentowany w ocenie bieżącej, zachęcający dziecko do 

samorozwoju), 

h) informacje o uczniu należy gromadzić w indywidualnych teczkach, segregatorach bądź 
zeszytach obserwacji. 

2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami 
opisowymi.  

3. Formę oceny opisowej ustalają nauczyciele uczący dane dziecko uwzględniając indywidualny 
program edukacyjny zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną. 

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 
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§ 38 
 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
d) dbałość o piękno mowy ojczystej oraz poszanowania symboli państwowych (hymn, flaga, 

godło), 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
g) okazywanie szacunku innym osobom, 

h) funkcjonowanie ucznia w grupie wychowawczej, 

i) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, 

j) respektowanie zasad korzystania z nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych, 
oraz w przypadku uczniów gimnazjum udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 
podstawowej, ustala się według następującej skali: 
a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 
3. Wszyscy nauczyciele uczący w zespole klasowym dokumentują zachowania uczniów, 

wpisując pozytywne i negatywne uwagi dotyczące zachowania w miejscu do tego 
przeznaczonym, w dzienniku lekcyjnym na stronie 104, 105, używają następujących skrótów: 
a) wzorowe -   wz, 

b) bardzo dobre -   bdb, 

c) dobre -    db, 

d) poprawne -   pop, 

e) nieodpowiednie -  ndp, 

f) naganne -   ng, 
oraz w miejscu przeznaczonym na notatki i uwagi o uczniach. 

4. Kryteria oceniania 
1) Ocena wzorowa. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który we wszystkich sprawach 

przestrzega Statutu Ośrodka, a w określonej dziedzinie np. kultura zachowania, 
frekwencja, stosunek do nauki itp. - może być wzorem dla innych. Spełnia także 
wszystkie wymagania stawiane na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: 
a) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły poprzez: 

- systematyczną pracę w samorządzie uczniowskim, klasowym, szkolnym, 
- uczestnictwo w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 

- aktywne uczestnictwo w innych formach pracy na terenie szkoły, np. redagowanie 

gazetki szkolnej, opiekę nad sprzętem radiofonicznym,  koła zainteresowań, pomoc 

koleżeńską uczniom mającym trudności w nauce, 
b) bierze udział w pozaszkolnych formach działalności np. sekcje sportowe, zespoły 

teatralne, taneczne, komputerowe itp. i godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 
c) pomaga kolegom w nauce, mobilizuje uczniów do rozwijania zainteresowań 

i zdolności, 
d) okazuje szacunek i wykazuje się kulturą osobistą w stosunku do nauczycieli, 

wychowawców, pracowników Ośrodka, koleżanek i kolegów, 
e) uzyskuje oceny dobre, bardzo dobre, celujące lub niższe a jego indywidualny wkład 

pracy w zdobywaniu wiedzy jest odpowiedni i wystarczający w stosunku do 

możliwości, 
f) nie ma godzin nieusprawiedliwionej nieobecności i nie spóźnia się bez ważnego 

powodu. 
2) Ocena bardzo dobra. Otrzymuje ją uczeń, który wypełnia obowiązki szkolne oraz 
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przestrzega Statutu Ośrodka. Jego zachowanie i kultura osobista są oceniane bardzo 
dobrze, a ponadto: 

a) osiąga bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, 
b) systematycznie doskonali swoje umiejętności i pracuje nad poszerzaniem wiedzy 

w miarę swoich możliwości i zdolności, 
c) jego kultura osobista w szkole i poza szkołą jest oceniana bardzo dobrze, 
d) wykonuje polecenia nauczycieli i wychowawców, 
e) systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych, 
f) pomaga kolegom w nauce, 

g) wywiązuje się z obowiązków dyżurnego, 
h) ma bardzo dobrą frekwencję i nie spóźnia się bez ważnego powodu. 

3) Ocena dobra. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra. Otrzymuje ją uczeń, który 
wypełnia obowiązki szkolne oraz przestrzega Statutu Ośrodka, jego kultura osobista, 
zachowanie nie budzą zastrzeżeń, a ponadto: 

a) doskonali swoje umiejętności, pracuje nad poszerzaniem wiedzy w miarę swoich 
możliwości i zdolności, 

b) jego kultura osobista w szkole i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń, 
c) wykonuje polecenia nauczycieli i wychowawców, 
d) systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych, 
e) wywiązuje się z obowiązków dyżurnego, 
f) sporadycznie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia i jest niepunktualny. 

4) Ocena poprawna. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, którego zachowanie, stosunek do 
nauki i kultura osobista sporadycznie budzą zastrzeżenia. W przypadku negatywnych 
zachowań, uczeń wykazuje skruchę, wyraża chęć poprawy i poprawia swoje zachowanie, 
a ponadto: 

a) zgłaszane są wobec niego sporadyczne uwagi dotyczące postawy do nauki, 
postępowania lub kultury osobistej (uwagi są potwierdzone wpisami do dziennika lub o 

tych faktach jest ustnie informowany wychowawca), 

b) niezbyt często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia i jest niepunktualny, 
c) sporadycznie przeszkadza w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub wychowawczych, 
d) sporadycznie nie stosuje się do poleceń nauczycieli i wychowawców. 

5) Ocena nieodpowiednia. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego zachowanie, 
stosunek do nauki i kultura osobista budzą zastrzeżenia. W przypadku negatywnych 
zachowań, uczeń wykazuje skruchę, wyraża chęć poprawy, a ponadto: 
a) często zgłaszane są wobec niego uwagi dotyczące postawy do nauki, postępowania lub 

kultury osobistej (uwagi są potwierdzone wpisami do dziennika lub o tych faktach jest 
ustnie informowany wychowawca), 

b) jest niepunktualny i opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia lekcyjne, 

c) przeszkadza w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub wychowawczych, 
d) nie stosuje się do poleceń nauczycieli i wychowawców, 
e) negatywnie wpływa na zachowanie się kolegów, 
f) ubliża lub dokucza kolegom, 
g) niszczy mienie szkoły lub internatu, 
h) uzyskuje na semestr i koniec roku szkolnego oceny zdecydowanie poniżej swoich 

możliwości intelektualnych. 
6) Ocena naganna. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który systematycznie narusza zasady 

zawarte w Statucie Ośrodka, lekceważy obowiązki szkolne i zasady współżycia 
społecznego, nagminnie opuszcza zajęcia szkolne i nie podejmuje żadnych prób poprawy 
swego zachowania, a ponadto: 

a) ma negatywny wpływ na społeczność szkolną: dezorganizuje życie szkoły, klasy, 
namawia do ucieczek z lekcji, przeszkadza nagminnie nauczycielom w prowadzeniu 

lekcji, 

b) często ucieka z lekcji lub spóźnia się na zajęcia szkolne, 
c) dewastuje mienie szkoły, internatu lub ośrodka, 
d) pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki, wyłudza pieniądze, kradnie, ubliża  

i dokucza kolegom, ogląda strony www z przemocą, treściami pornograficznymi lub 
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innymi patologiami, 

e) bierze udział w bójkach lub namawia do nich, 
f) niewłaściwie zachowuje się w miejscach publicznych, 
g) należy do nieformalnych, patologicznych grup młodzieżowych, 
h) pomimo pomocy wychowawcy, nauczycieli, pedagoga, kolegów nie czyni żadnych 

starań, aby poprawić swoje zachowanie oraz swój stosunek do obowiązków szkolnych. 
5. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 

ocenami opisowymi. W klasach I –III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną 
opisową. W klasach I - III ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: 

  1) stosunek do obowiązków szkolnych,                                                                                         
   2) aktywność społeczną,   
  3)  kulturę osobistą,       
  4)  postawę w kontaktach z rówieśnikami,                                      
  5)  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i szkolnych regulaminów 
 W klasach I-III stosuje się następujące kryteria ocen z zachowania: 

 A - wspaniale -otrzymuje uczeń, który: 

  a)  systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, 
  b)  systematycznie i starannie odrabia prace domowe, 

  c)  wzorowo wywiązuje się z podjętych obowiązków, 
  d)  szanuje sprzęt szkolny, 
  e)  przynosi potrzebne przybory i strój gimnastyczny, 
  f)  w czasie zajęć i przerw zachowuje się kulturalnie, 
  g)  jest aktywny, pilny, staranny i obowiązkowy, 
  h) chętnie wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 
  i) kulturalnie zwraca się do nauczycieli, pracowników szkoły i do kolegów, 
  j) dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą, 
  k) dba o bezpieczeństwo własne i innych, 
  l) pomaga słabszym w różnych sytuacjach, 
  ł) przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie, 
  m) prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła, 
  n) szanuje symbole narodowe. 

 B - prawidłowo- otrzymuje uczeń, który: 
  a) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, 
  b) zdarza się, że nie odrobi pracy domowej lub nie przyniesie potrzebnych   

   przyborów, 
  c) szanuje sprzęt szkolny, 
  d) przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie, 
  e) jest aktywny na zajęciach, 
  f) sporadycznie zdarza się, że popada w konflikty z rówieśnikami, 
  g) sporadycznie zdarza się, że nie okazuje szacunku dla symboli narodowych. 

 C - zadowalająco- otrzymuje uczeń, który: 
  a) sporadycznie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, 
  b) bywa nieprzygotowany do zajęć, czasami nie odrabia prac domowych, zapomina  
   przyborów szkolnych, 
  c) w czasie zajęć jest mało aktywny, 

  d) nie zawsze jest zdyscyplinowany, 

  e) zdarza się, że jest agresywny i niekoleżeński, 
  f) nie okazuje szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 
  g) lekceważy zasady higieny osobistej, nie dba o swój wygląd, 
  h) wykonuje tylko narzucone polecenia, 

  i) nie dba o wygląd swoich prac, 
  j) zdarza się, że nie okazuje szacunku do symboli narodowych. 
 D - niepoprawnie- otrzymuje uczeń, który: 
  a) opuszcza w każdym tygodniu nauki zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia , 
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  b) w czasie zajęć przeszkadza innym uczniom i nauczycielowi, 

  c) nie reaguje na uwagi i upomnienia, 

  d) nie przestrzega obowiązujących zasad i umów, 
  e) jest niestaranny i niesystematyczny, 

  f) używa wulgarnych słów, 
  g) zdarzają mu się zachowania przekraczające granice bezpieczeństwa, 
  h) jest agresywny, wulgarny w stosunku do koleżanek i kolegów, 
  i) permanentnie popada w konflikty z rówieśnikami, 
  j) nie okazuje szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 
  k) nie okazuje szacunku dla symboli narodowych. 

 
6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi. 
7. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych dysfunkcji lub odchyleń 
na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej. 

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

9. 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. 

 
§ 39 

 
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo 
wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi 
szansę uzupełnienia braków. 

 
§ 40 

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

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej 
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 
wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny. 

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

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

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, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza 
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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. 4 pkt 2, przeprowadza komisja 
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w 

szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 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: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 11 i 12; 
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.. 

14a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły. 

15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

16. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, niesklasyfikowanego z zajęć 
praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia 
umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo 
„nieklasyfikowana”. 

18. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 
egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 
udostępniana do wglądu w obecności dyrektora lub osoby upoważnionej przez dyrektora w 
wyznaczonym pomieszczeniu. 
 

 
§ 41 

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

(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 
i § 42. 

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 § 44 ust. 1 i § 42. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 
z zastrzeżeniem § 42. 

 

§ 42 

 
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 zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie 
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
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lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, 
oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z 
uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) a w szkole policealnej z uczniem.. 

4. W skład komisji wchodzą: 
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako 

przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako 

przewodniczący komisji, 
b) wychowawca oddziału, 

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 tej szkoły. 

6. Komisja, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

7. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona 
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 44 ust. 1. 

8. 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 klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

10. 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 przez dyrektora szkoły, po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, a w szkole 
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policealnej w uzgodnieniu z uczniem. 
11. 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. 

 

§ 43 

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

z zastrzeżeniem ust. 8. 
Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na 
wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów) rada 
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy 
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć 
ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnych treści nauczania przewidzianych w 
programie nauczani dwóch klas. 

2. 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 oceny klasyfikacyjne 
wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 38 ust.11 oraz § 44 ust. 11. 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał z edukacyjnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, 
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej z wyróżnieniem. 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 
ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 
zajęć. 

5. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym promuje się do klasy 
programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu 
z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6. W szkole policealnej promowanie uczniów odbywa się po każdym semestrze. 
7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole 

podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach      
i szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 
klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 
i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych 
celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 44 ust. 10. 

9. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 
roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 
klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 
zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 
wychowawcy klasy. 

10. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma 
opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole 
podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny 
uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie 
w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy 
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

11. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do uczniów gimnazjów. 
 

§ 44 

 
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 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, zajęć technicznych, informatyki, technologii 



Strona 33 z 39 

informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

3. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń 
(doświadczeń), ma formę zadań praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły  do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 
tygodniu ferii letnich. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - 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 pkt 2, 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. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) termin egzaminu poprawkowego; 
4) zadania egzaminacyjne; 
5) imię i nazwisko ucznia; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 11. 

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły 
ponadgimnazjalnej, 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. 

 

§ 44a 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza 

te treści. 
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje 

następujące działania: 
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 
3) wykonanie zaplanowanych działań; 
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego; 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 
5. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala: 

1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 4; 
2) czas realizacji projektu edukacyjnego; 
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3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 
4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym; 
5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 

6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt 

edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji 
projektu edukacyjnego. 

7. Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego 

wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
8. W przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor 

gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji tego projektu. 
9. W przypadkach o których mowa w ust. 8, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
§ 45 

 
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną: 
-jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 
programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 
wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 42 ust. 11, 
-w przypadku gimnazjum - jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 
egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji 
okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku 
przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu 
z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 
2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem,  
     jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 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 niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, 
uwzględniając  specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi 
opiekunami). 

 

IX ORGANIZACJA PRACY WYCHOWAWCZEJ 
 

§ 46 
1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa 

wychowawcza. Grupa wychowawcza obejmuje wychowanków w zbliżonym wieku, z 
uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych. 

2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej powinna odpowiadać liczbie uczniów 
w oddziale szkolnym. 

3. Zajęcia w grupach wychowawczych prowadzą wychowawcy. 
4. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca. 
5. Do grupy wychowawczej, w skład której wchodzą wychowankowie z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, w tym z 
zespołem Aspergera, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczający do przedszkola 
lub klas I–IV szkoły podstawowej, zatrudnia się pomoc wychowawcy. 

6. Na uzasadniony wniosek wychowawców lub rodziców, obowiązki stałego wychowawcy grupy 
mogą być powierzone innemu wychowawcy także w ciągu roku szkolnego. 

7. Zadaniem wychowawców jest sprawowanie opieki nad wychowankami mającej na celu 
tworzenie warunków wspomagających ich wszechstronny rozwój. 

8. Szczegółowe obowiązki wychowawców ustalają odrębne przepisy. 
9. Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę. 
10.  Pora nocna trwa od godziny 22.00 do godziny 6.00. 
11. Opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad wychowankami 


