ANEKS NR.3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. 24 LUTEGO 1863 ROKU W DOBREJ

Na podstawie uchwały nr 2/15/16 Rady Pedagogicznej szkoły Podstawowej w Dobrej z dnia
28 sierpnia 2015 r. w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej im. 24 Lutego 1863
Roku w Dobrej w Statucie Szkoły Podstawowej im. 24 Lutego 1863 roku w Dobrej
wprowadza się następujące zmiany:
I. W Rozdziale II skreślono zapisy § 33 o treści:
§ 33.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: zatwierdzanie planów pracy
Szkoły , podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie
uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, ustalanie
organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły, podejmowanie uchwał w
sprawach skreślenia z listy uczniów.

II. W Rozdziale II § 33 otrzymuje brzmienie:
§ 33.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: zatwierdzanie planów pracy
Szkoły , podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie
uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, ustalanie
organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły, podejmowanie uchwał w
sprawach skreślenia z listy uczniów, ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru
pedagogicznego, w tym nadzoru zewnętrznego, dla doskonalenia pracy szkoły.
III. W Rozdziale II skreślono zapisy § 34 o treści:
§ 34.
Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania: arkusza organizacyjnego Szkoły, w tym
zwłaszcza, tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projektu planu
finansowego Szkoły, wniosków Dyrektora Szkoły o przyznaniu nauczycielom odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień, propozycji Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom
stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, pracy zawodowej Dyrektora Szkoły na
wniosek organu prowadzącego Szkołę w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma.

IV. W Rozdziale II § 34 otrzymuje brzmienie:
§ 34.
Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania: arkusza organizacyjnego Szkoły, w tym
zwłaszcza, tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projektu planu
finansowego Szkoły, wniosków Dyrektora Szkoły o przyznaniu nauczycielom odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień, propozycji Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom
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stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, pracy zawodowej Dyrektora Szkoły na
wniosek organu prowadzącego Szkołę w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma, zestaw
podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach
danego poziomu przez co najmniej cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych
obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, opiniuje
wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, występuje z wnioskami w sprawie
prowadzenia zajęć dodatkowych, prowadzonych w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania ucznia.
V. W Rozdziale II skreślono zapisy § 42 o treści:
§ 42.
Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i
opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
Do kompetencji rady rodziców należy:
1)uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły
b) programu profilaktyki,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

VI. W Rozdziale II § 42 otrzymuje brzmienie:
§ 42.
Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i
opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
Do kompetencji rady rodziców należy:
1)uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły;
b) programu profilaktyki;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
4) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych;
5) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych;
6) rada oddziałowa w I etapie edukacyjnym w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć
dydaktycznych może wnioskować o pozostawienie zwiększonego stanu liczebnego ponad 25
w klasie , ale nie więcej niż o 2 uczniów, jeśli zostali przyjęci z urzędu nowi uczniowie z
obwodu;
7) występowanie z wnioskami w sprawie prowadzenia zajęć dodatkowych, prowadzonych w
ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania
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ucznia;
8) możliwość wyrażania opinii dotyczącej ustalonego przez radę pedagogiczną sposobu
wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.
VII. W Rozdziale III skreślono zapisy § 61, § 62, § 63, § 64, § 65 , § 66, § 67 o treści:
„§ 61.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i
zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu
indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
2. Szkoła udziela pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń
szkolnych oraz organizuje różne formy wspierania w ramach odpowiednich zajęć
3. Pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęci są także uczniowie wybitnie uzdolnieni.
4. W Szkole podejmuje się działania profilaktyczno-wychowawcze zawarte w programie
wychowawczym szkoły.
5. Organizuje się wsparcie dla nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse
edukacyjne ucznia.
6. Udziela się pomocy nauczycielom w dostosowaniu wymagań do indywidualnych potrzeb
ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom.
7. Szkoła wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega
na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9.Nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu
rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie
sposobów ich zaspokajania.
10.Działania, o których mowa w ust. 9, obejmują:
- w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości
szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole /diagnoza przedszkolna/
- w klasach I–III obserwację i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u
uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
11. Działania, o których mowa w ust. 9, mają także na celu rozpoznanie zainteresowań i
uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia
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związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
§ 62.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z nauczycielami i
innymi pracownikami Szkoły, rodzicami, poradniami specjalistycznymi i innymi placówkami
i podmiotami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
§ 63.
Pomoc psychologiczno –pedagogiczna w Szkole może być udzielana na wniosek: ucznia,
rodziców, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,
poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, asystenta edukacji
romskiej, pomocy nauczyciela.
1.W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga
objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, nauczyciel wychowawca lub
specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.
2.Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej
należy do zespołu składającego się z nauczycieli, nauczycieli wychowawców oraz
specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
3.Zespół, o którym mowa w punkcie 2, tworzy dyrektor.
4.Zespół tworzony jest dla:
a) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o
potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub
opinii,
b)ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po
przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji
o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.
5.Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może
koordynować pracę kilku zespołów.
6.Dyrektor na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy
i pomocy będą realizowane. O ustalonych dla uczniach formach, sposobach i okresie
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin realizowanej
pomocy, dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia.
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7.Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielania
uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin realizowanej pomocy,
opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, plan działań wspierających zawierający:
- cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologicznopedagogicznej
- działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania
uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- metody pracy z uczniem
- zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia.
- działania wspierające rodziców uczniów
- w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno –
pedagogicznymi.
8.Zespoły utworzone dla uczniów mające jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań
wspierających dla tych uczniów.
9.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
ustalonego przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno
– pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym,
opracowanym na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania , kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych w
przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych.
10.Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia. Karty nie zakłada się dla
ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
11.Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, których mowa w
przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola , szkoły
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów
tej dokumentacji.
12.Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, po ukończeniu szkoły oraz w
przypadku przejścia do innej szkoły lub innego przedszkola rodzice ucznia otrzymują
oryginał karty. W szkole pozostaje kopia.
13.Za zgoda rodziców ucznia dyrektor przedszkola lub szkoły , do której uczeń uczęszczał,
przekazuje kopie karty do przedszkola lub szkoły, do której uczeń został przyjęty.
14.Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
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a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w
tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,
b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym ucznia,
c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
15.Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej
i pisma,
b) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy
logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z
nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym uczniem,
c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od
rozpoznanych potrzeb,
d) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej,
e) współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
§ 64.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: klas
terapeutycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć
specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych,
innych zajęć o charakterze terapeutycznym, porad i konsultacji.
1a.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w
formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń.
2. Rodzice wyrażają zgodę na udział ucznia we wszystkich formach pomocy psychologiczno
– pedagogicznej.
§ 65.
1.Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone
zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich
specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
2.Nauczanie w klasach, o których mowa w punkcie 1, jest prowadzone według realizowanych
w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form
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realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów.
3.Klasy, o których mowa w punkcie 1, organizowane są z początkiem roku szkolnego w
przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby. Liczba uczniów w klasie, o której mowa w
punkcie. 1, nie może przekroczyć 15 osób. Objęcie ucznia nauką w klasie wymaga opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4.Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu
osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących
powód objęcia ucznia nauką w klasie tego typu.
5.Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz
prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może
przekroczyć 8 osób.
6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów mających trudności w
nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej . Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
7.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i
odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba
uczestników tych zajęć wynosi do 5.
8. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć
wynosi do 4.
9. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów z
dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników
tych zajęć wynosi do 10.
10. Zajęcia, o których mowa w punkcie 1, 5, 6, 7, 8, 9 prowadzą nauczyciele posiadający
kwalifikacje odpowiednie do prowadzenia tego rodzaju zajęć.
§ 66.
1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45
minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut
2. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych
w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu
trwania tych zajęć.
§ 67.
1.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele
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wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi . Porady i
konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz
nauczycieli prowadzą nauczyciele, nauczyciele wychowawcy i specjaliści
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor.”

VIII. W Rozdziale III § 61, § 62, § 63, § 64, § 65 , § 66, § 67 otrzymują
brzmienie:
„§61.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w
szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w oddziale przedszkolnym i szkole
rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w
rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich
umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów.
§62.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły .
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole udzielają uczniom
nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu
i szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni,
zwani dalej „specjalistami”.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
zwanymi dalej „poradniami”;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
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4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z
inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z
uczniem;
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6) poradni;
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pomocy nauczyciela;
9) pracownika socjalnego;
10) asystenta rodziny;
11) kuratora sądowego.
§ 63.
1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z
uczniem oraz w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4)
zajęć
specjalistycznych:
korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia
i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;
6) warsztatów;
7) porad i konsultacji.
2. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej
pracy z uczniem oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2)
zajęć
specjalistycznych:
korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) porad i konsultacji.
4. W przedszkolu i szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom
uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
§ 64.
1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone
zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych
potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
1) Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.
2). Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej
szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów.
3). Liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15.
4). Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego.
5). Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni, z której wynika
potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
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2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz
prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może
przekraczać 8.
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w
nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć
nie może przekraczać 8.
3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i
odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba
uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może
przekraczać 4.
5. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się
dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
§ 65
1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45
minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w
czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego
czasu tych zajęć.
3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia
specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
4. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktycznowyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w
uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń
stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów
lub słuchaczy w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu
aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych
i specjaliści.
6. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup
wychowawczych i specjaliści.
7. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w oddziale
przedszkolnym i szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich
zainteresowania i uzdolnienia.
2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w oddziale
przedszkolnym i szkole prowadzą w szczególności:
1) w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka
do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
2) w szkole – obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu
rozpoznanie u uczniów:
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a) trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej –
ryzyka wystąpienia specyficznych
trudności w uczeniu się, lub
b) szczególnych uzdolnień;
3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie
udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym:
1) wychowawcę klasy;
2) dyrektora przedszkola .
4. Wychowawca klasy lub dyrektor informuje innych nauczycieli, wychowawców grup
wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologicznopedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora, że konieczne jest
objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w § 63
odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor planują i koordynują udzielanie uczniowi
pomocy psychologiczno- pedagogicznej,w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres
ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas
planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym
mogą być przeznaczone na realizację tych form.
7. Wychowawca klasy lub dyrektor planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia w zależności od potrzeb – z innymi
nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia
z uczniem, poradnią lub innymi osobami.
8. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w oddziale
przedszkolnym i szkole odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor planując udzielanie
uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej
pracy z uczniem.
9. Dyrektor przedszkola i szkoły może wyznaczyć inną niż wymieniona w ust. 3 osobę,
której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej uczniom w przedszkolu i szkole.
10. Przepisy ust. 3–9 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o
potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy
planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się
także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
§66.
1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
przedszkolu i szkole w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy a także okres
ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest
zadaniem zespołu. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych
form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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2. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej ustala się, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku
szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
3. Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ust. 1, pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym
dla ucznia.
4. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom
pomocy psychologiczno- -pedagogicznej prowadzą odpowiednią dokumentację.
5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, opracowanym dla ucznia
6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców
ucznia albo pełnoletniego ucznia.
7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, dyrektor przedszkola i szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia.
§ 67.
Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów
udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce
zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.”

IX. W Rozdziale IV skreślono zapisy § 80 o treści:
§ 80.
1. Nauczyciel wychowawca i nauczyciele uczący w danej klasie tworzą klasowy zespół
nauczycieli.
2. Cele i zadania klasowego zespołu nauczycieli obejmują: uzgadnianie sposobów realizacji
programów nauczania, ścieżek edukacyjnych, opracowanie technik i sposobów opracowania
i przeprowadzania testów do badania osiągnięć edukacyjnych uczniów, opiniowanie
programów nauczania ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.

X. W Rozdziale IV § 80 otrzymuje brzmienie:
§ 80.
1. Nauczyciel wychowawca i nauczyciele uczący w danej klasie tworzą klasowy zespół
nauczycieli.
2. Cele i zadania klasowego zespołu nauczycieli obejmują:
wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich
oddziałach danego rocznika przez cały cykl edukacyjny oraz materiałów ćwiczeniowych na
dany rok szkolny, uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania, ścieżek
edukacyjnych, opracowanie technik i sposobów opracowania oraz przeprowadzania testów do
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badania osiągnięć edukacyjnych uczniów, opiniowanie programów nauczania ogólnego przed
dopuszczeniem do użytku w szkole.
XI. W Rozdziale VI skreślono zapisy od §113 do §123 o treści:
„WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
§113
1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
wspieranie ucznia w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju, motywowanie ucznia do
dalszej pracy, dostarczenie rodzicom lub prawnym opiekunom i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach i 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 ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych, ustalanie kryteriów oceny zachowania, 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 szkole, przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; ustalanie rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali przyjętej w szkole,
ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane
rocznych
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.
3. 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.
4. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.”
§ 114
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o
wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
2. Nauczyciele wskazują sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz tryb
uzyskiwania wyższej niż przewidywana ocena roczna (semestralna).
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3. Nauczyciel – wychowawca informuje również uczniów i rodziców o warunkach i
kryteriach oceniania zachowania.
4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu
na zasadach określonych przez nauczycieli.
6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
7a. Ilekroć jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć
trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej
sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy
mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich
funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.
7b. Nauczyciel ma obowiązek dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb ucznia, u którego stwierdzono niepełnosprawność , zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudności – na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie
nauczania indywidualnego lub orzeczenia o niepełnosprawności.
7c. 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.
7d. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.
7e. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.”
8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, 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.
9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas
określony w tej opinii.
9a. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 115
1. Skala i sposób formułowania bieżących, semestralnych i rocznych ocen
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Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne roczne w klasach IV-VI
wyrażane jest w stopniach wg następującej skali:
6 – celujący cel.
5 – bardzo dobry bdb.
4 – dobry db.
3 – dostateczny dst.
2 – dopuszczający dop.
1 – niedostateczny ndst.
2. Do ocen nauczyciele przedmiotowi opracowują przedmiotowe zasady oceniania, które
opierają się na ogólnych kryteriach wymagań na oceny szkolne obowiązujących w tej Szkole.
3. Kryteria wymagań na poszczególne oceny w klasach IV – VI :
Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który: wykazuje ogólnie zauważalne zainteresowanie
przedmiotem (np. gromadzenie informacji, książek, przedmiotów związanych z zajęciami);
wykraczające poza program przyswojenie wiadomości i umiejętności ; poszukuje informacji
w innych źródłach wiedzy; czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, wykazuje
dociekliwość podczas rozwiązywania problemów związanych z tematyką zajęć; kompletnie i
starannie wykonuje ćwiczenia obowiązkowe i ponadobowiązkowe; prezentuje twórczą
postawę i samodzielność myślenia; jest systematyczny w pracy, zawsze przygotowany do
zajęć; zaangażowany w pracy grupowej i posiada umiejętność podejmowania różnych ról;
potrafi kierować pracą grupy; uczestniczy w konkursach przedmiotowych.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: w pełni przyswoił wiadomości i umiejętności
objęte programem; bierze aktywny i twórczy udział w lekcjach; starannie wykonuje ćwiczenia
obowiązkowe; wykazuje samodzielność, zaangażowanie, twórczą postawę podczas
wykonywania prac, umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy; systematycznie pracuje i
przygotowuje się do zajęć; wykazuje zaangażowanie w pracy grupowej.
Na ocenę dobrą zasługuje uczeń, który: na poziomie dobrym przyswoił wiadomości i
umiejętności objęte programem; jest skupiony podczas lekcji, gotowy do zabierania głosu w
dyskusjach, samodzielnie lub zachęcony przez nauczyciela; starannie wykonuje ćwiczenia
podstawowe; bierze aktywny udział w pracy grupowej poprzez wywiązywanie się z
powierzonych zadań; jest systematyczny w pracy i przygotowuje się do zajęć.
Na ocenę dostateczną zasługuje uczeń, który: na średnim poziomie opanował materiał objęty
programem; posiada luki w wiadomościach i umiejętnościach o charakterze szczegółowym;
podejmuje próby zabierania głosu w dyskusjach po zachęcie ze strony nauczyciela; poprawnie
wykonuje ćwiczenia o podstawowym stopniu trudności; wykazuje sporadyczne braki w
przygotowaniu zleconych prac i przynoszeniu potrzebnych pomocy; sporadycznie włącza się
w prace grupy poprzez realizację prostych zadań.
Na ocenę dopuszczającą zasługuje uczeń, który: posiada znaczne braki w wiadomościach i
umiejętnościach, jednak dające szansę na nadrobienie zaległości; prezentuje bierną postawę
podczas zajęć i dyskusji; niestarannie lub niechętnie wykonuje ćwiczenia obowiązkowe;
często jest nieprzygotowany do zajęć i nie zawsze wykonuje prace domowe; jest bierny
podczas pracy w grupie.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: posiada tak duże braki w wiadomościach i
umiejętności , że nie dają one szans na kontynuowanie nauki w następnej klasie; w
szczególności: bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć, niedokładnie wykonuje zalecone
przez nauczyciela ćwiczenia, prezentuje bierną postawę podczas lekcji.
4. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się w oparciu o: odpowiedzi
ustne i wypowiedzi pisemne.
5. Sprawdzanie wiadomości w formie pisemnej odbywa się za pomocą: kartkówek
obejmujących materiał z 1-3 ostatnich lekcji, trwających nie dłużej niż 20 minut; klasówek,
15

które obejmują swoim zakresem kilka tematów stanowiących zagadnienie programowe i
trwają 1 godzinę lekcyjną; sprawdzianów obejmujących wiadomości z działu programowego i
trwających dłużej niż 1 godzinę lekcyjną.
6. Nauczyciel nie ma obowiązku informowania uczniów o kartkówce, natomiast sprawdzian
zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem, odnotowując to równocześnie w dzienniku.
7. Dopuszcza się przeprowadzenie nie więcej niż trzy sprawdziany w tygodniu i nie więcej
niż jeden w danym dniu.
8. Nauczyciel przekazuje uczniom informacje o wynikach klasówek i sprawdzianów w
terminie do dwóch tygodni.
9. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub klasówki w terminie
dwóch tygodni od podania wyników.
10. Ilość sprawdzianów w ciągu semestru określona jest przez nauczyciela przedmiotu
zgodnie ze specyfiką zajęć edukacyjnych i ilością realizowanych działów, zagadnień. Ilość ta
powinna być nie mniejsza niż dwa w semestrze.
11. Istnieje możliwość przeprowadzenia sprawdzianu obejmującego materiał z całego
semestru.
12. Przewiduje się badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na zakończenie I etapu
kształcenia (klasa III) oraz na zakończenie II etapu kształcenia (klasa VI).
13. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane systematycznie. Ilość ocen cząstkowych w
semestrze uzależniona jest od ilości godzin lekcyjnych danych zajęć edukacyjnych w
tygodniu i nie może być mniejsza niż 3 oceny.
14. Rodziców informuje się o ocenach uczniów poprzez wpis do dzienniczka ucznia w
klasach IV-VI na bieżąco lub zeszytu przedmiotowego, a także w czasie zebrań
informacyjnych dla rodziców.
§ 116
1a.W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych są ocenami opisowymi.
1b. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom
opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub
rozwijaniem uzdolnień,
1c. Obowiązują następujące oznaczenia, określające poziom osiągnięć ucznia:
+ umiejętności /wiadomości opanowane
- brak umiejętności/wiadomości
/ umiejętność wymaga ćwiczeń/wiadomości wymagają uzupełnienia.
2. Poziom osiągnięć oznaczony ( + ) uzyskuje uczeń, który w pełni przyswoił wiadomości i
umiejętności objęte programem; jest aktywny i twórczy podczas zajęć edukacyjnych ,
starannie wykonuje wszystkie prace i zadania , pracuje samodzielnie, korzysta z różnych
źródeł wiedzy; systematycznie pracuje i przygotowuje się do zajęć; jest zaangażowany w
pracy grupowej.
3. Poziom osiągnięć oznaczony ( / ) uzyskuje uczeń, który na średnim poziomie przyswoił
wiedzę a jego wiadomości i umiejętności wymagają dodatkowych ćwiczeń, podejmuje
próby zabierania głosu w dyskusjach, z pomocą nauczyciela wykonuje większość ćwiczeń ,
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wykazuje sporadyczne braki w przygotowaniu do zajęć, niezbyt chętnie włącza się do pracy
grupowej, jego prace charakteryzują się małą starannością.
4. Poziom osiągnięć oznaczony ( - ) uzyskuje uczeń, który posiada znaczne braki w
wiadomościach i umiejętnościach, jest mało aktywny podczas zajęć i rozmów; niestarannie i
niechętnie wykonuje ćwiczenia , często jest nieprzygotowany do zajęć i jest bierny podczas
pracy w grupie.
§ 117.
Klasyfikowanie śródroczne i roczne
1. Ustala się dwa semestry.
2. Klasyfikowanie śródroczne odbywa się w styczniu, przed feriami zimowymi, a roczne w
czerwcu, na tydzień przed terminem ferii letnich.
3.Dokładne daty kończące pierwszy semestr i rok szkolny są ustalane na początku roku
szkolnego i podawane do wiadomości uczniom oraz ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
4. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
5. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej w formie
opisowej oraz rocznej oceny zachowania.
6. Klasyfikowanie roczne, w klasach IV - VI, polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym
planie nauczania i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
7. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych
oraz oceny zachowania.
8.Oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz ocena z zachowania śródroczna dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
9. Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniane są na podstawie: wypowiedzi ustnych, prac
pisemnych wykonywanych w szkole i w domu, kartkówek, klasówek, sprawdzianów oraz
aktywności podczas zajęć i umiejętności pracy w grupie.
10. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna
końcoworoczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
11.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 (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty
olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową
ocenę klasyfikacyjną.
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§ 118.
1. Nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach
z
poszczególnych przedmiotów na miesiąc przed terminem klasyfikacji w formie pisemnej,
potwierdzonej podpisem rodziców.
§119.
1. Rodzice mają prawo zgłosić zastrzeżenia na piśmie skierowanym do Dyrektora Szkoły,
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania ustalona
została niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznowychowawczych.
2a.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)."
2b.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły."
2c.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
zachowania nie została ustalona zgodnie z przepisami, Dyrektor powołuje komisję, która
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
4. Komisję tworzą: Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji; nauczyciel prowadzący
dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator, jeden z nauczycieli powołany przez Dyrektora
Szkoły.
5.Nauczyciel, który wystawił kwestionowaną ocenę ,może być zwolniony z pracy w komisji
na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć
technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6a.W przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia
techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych
zajęć edukacyjnych.
7. Egzamin sprawdzający przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
8. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający: skład komisji egzaminacyjnej, termin
egzaminu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
9. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, a w przypadku egzaminu praktycznego,
krótki opis wykonywanego ćwiczenia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, który wyznacza
Dyrektor Szkoły.
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11.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
"nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.
§120.
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.
1a. Egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika,
zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wniosek o egzamin poprawkowy rodzice ucznia składają do Dyrektora Szkoły w terminie
3 dni od końcowego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim
tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w
styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, w której
skład wchodzą: Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji; nauczyciel prowadzący dane
zajęcia edukacyjne jako egzaminator, nauczyciel powołany do komisji przez Dyrektora
Szkoły jako członek.
5. Nauczyciel, który wystawił ocenę niedostateczną z zajęć edukacyjnych może być
zwolniony z pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki,
technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół , w którym
przedstawia się 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.
8. Informację o egzaminie poprawkowym wpisuje się do arkusza ocen.
9. 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.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
11. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w
ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 121.
1. Jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej z
powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te
zajęcia, uczeń nie będzie klasyfikowany.
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych i w
przypadku nieklasyfikowania w dokumentach wpisuje się „nieklasyfikowany”.
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3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności zdaje egzamin
klasyfikacyjny.
4. Na prośbę rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności
nieusprawiedliwionej skierowaną do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od rady
klasyfikacyjnej, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły najpóźniej w ostatnim
tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego Dyrektor Szkoły uzgadnia z rodzicami ucznia.
7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu ze
sztuki, informatyki-techniki oraz wychowania fizycznego, z którego egzamin powinien mieć
przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
8. Egzamin klasyfikacyjny mogą obserwować rodzice ucznia.
9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia niesklasyfikowanego przeprowadza nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
10. Z przeprowadzonego sprawdzianu klasyfikacyjnego komisja sporządza protokół
zawierający: imiona i nazwiska nauczycieli, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania
(ćwiczenia) egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskane oceny. Załącznikami do
protokołu są pisemne prace ucznia i zwięzła informacja o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. Informację o egzaminie klasyfikacyjnym wpisuje się do arkusza ocen.
12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez
Dyrektora Szkoły.
13. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej.
14. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego z jednego lub dwóch zajęć
edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego.
§ 122.
Skala i tryb ustalania oceny zachowania oraz tryb odwoływania się od ustalonej oceny
1 W klasach I – III obowiązuje roczna ocena zachowania w formie opisowej.
2. W klasach IV – VI obowiązuje śródroczna i roczna ocena zachowania.
Stosuje się następującą skalę: zachowanie wzorowe, zachowanie bardzo dobre, zachowanie
dobre, zachowanie poprawne, zachowanie nieodpowiednie, zachowanie naganne.
3. Wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: jest wzorem dla innych, wyróżnia
się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką
postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, dba o kulturę
słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, jest koleżeński i życzliwy
wobec innych (z własnej inicjatywy pomaga kolegom np. w nauce, uzupełnianiu zaległości),
okazuje szacunek osobom starszym; rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych, jest
tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości; jest uczciwy; jest zawsze
przygotowany do zajęć (nosi niezbędne przybory szkolne ); jest inicjatorem działań na rzecz
klasy, szkoły, środowiska; reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach,
zawodach, projektach, akcjach; wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne, sumiennie
wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków; wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy,
kolegów; wyróżnia się troską o swój estetyczny wygląd:
- przestrzega zasad higieny osobistej;
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- do szkoły nosi estetyczny, stosowny i schludny ubiór;
- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym; dba o zdrowie swoje i innych, nie
pali papierosów, nie zażywa środków odurzających; bezwzględnie przestrzega zasad
bezpieczeństwa w szkole i poza nią; systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma
nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności;
4. Na bardzo dobrą ocenę zachowania zasługuje uczeń, który: wypełnia wszystkie
obowiązki wynikające z regulaminu szkolnego; chętnie bierze udział w pracach na rzecz
klasy, szkoły i środowiska, bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
systematycznie uczęszcza do szkoły, stara się być zawsze przygotowany do lekcji, nie ma
uwag dotyczących niewłaściwego zachowania, troszczy się o mienie szkolne, społeczne i
kolegów, dba o porządek otoczenia; dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe,
wobec dorosłych i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa; prezentuje wysoki poziom
kultury osobistej; jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym; okazuje
szacunek osobom starszym; rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych; dba o swój
estetyczny wygląd:
- przestrzega zasad higieny osobistej;
- do szkoły nosi stosowny i schludny ubiór;
- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym; dba o zdrowie swoje i innych, nie
ulega nałogom; jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii; bezwzględnie
przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; uczęszcza na zajęcia, nie ma
nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności;
5. Dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: przestrzega regulaminu szkolnego;
bierze udział w życiu klasy i szkoły; dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków;
systematycznie uczęszcza na zajęcia i przygotowuje się do nich, nie otrzymuje licznych,
powtarzających się lub dotyczących rażącego naruszenia regulaminu szkolnego uwag;
szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek; dba o kulturę
słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, nie używa wulgarnego
słownictwa; jest kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy kolegom i
pracownikom szkoły; jest koleżeński i życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych i
niepełnosprawnych; dba o swój estetyczny wygląd:
- przestrzega zasad higieny osobistej;
- do szkoły ubiera się schludnie i skromnie;
- na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym; dba o swoje zdrowie, nie ulega
nałogom; jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości; przestrzega zasad
bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
6. Na poprawną ocenę zachowania zasługuje uczeń, który: na ogół spełnia obowiązki
wynikające z regulaminu szkoły ( zdarzają mu się drobne uchybienia); uczestniczy w życiu
szkoły i klasy; systematycznie uczęszcza na zajęcia, jest przygotowany do lekcji; nie
otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego zachowania się
podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych; poprawnie zachowuje się w stosunku do
pracowników szkoły i kolegów; na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i
powierzonych mu prac; przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych,
nie ulega nałogom; przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią;
szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia własności szkolnej
lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę; nie znęca się
fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie młodszymi i słabszymi; stara się unikać
kłótni i konfliktów; wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub
psychologiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły; stara się poprawić swoje
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zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą); stara się być tolerancyjnym wobec innych
kultur, narodowości i religii; stara się nie spóźniać na lekcje.
7. Nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: często łamie zasady
regulaminu szkolnego; lekceważy obowiązki szkolne ( nie wykonuje poleceń nauczycieli,
często jest nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć ); nie
bierze udziału w życiu klasy i szkoły; ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o
wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad; nie stosuje się do zaleceń
dotyczących stroju i wyglądu ( brak stroju galowego podczas uroczystości ), nie wywiązuje
się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale; nie szanuje cudzej własności,
niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów; nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się
wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, używa wulgarnych słów; swoim
zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych ( przynosi do szkoły niebezpieczne
przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, na przerwach
zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych); bierze udział w
bójkach, kłamie, oszukuje; ulega nałogom; często spóźnia się na lekcje.
8. Na naganną ocenę zachowania zasługuje uczeń, który nie wykazuje poprawy mimo
podejmowanych przez szkołę środków zaradczych; nie przestrzega zasad regulaminu
szkolnego; nie wywiązuje się z obowiązków ucznia; swoim zachowaniem:
-uniemożliwia prowadzenie lekcji;
- daje zły przykład rówieśnikom;
- wpływa na nich demoralizująco;
- zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych; prowokuje bójki, często bierze w nich udział,
dopuścił się kradzieży; znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż,
wyłudzanie, zastraszanie; rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się
z obowiązku naprawienia szkody; wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest
arogancki, wulgarny i agresywny; ulega nałogom ( pali papierosy lub pije alkohol albo stosuje
środki odurzające lub je rozprowadza); wagaruje, bardzo często spóźnia się na zajęcia.
9. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami uczącymi w
danej klasie oraz uczniami danej klasy i ocenianym uczniem.
10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub
odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej.
11. 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.
12. Ocena zachowania nie wpływa na ocenę z zająć edukacyjnych.
13. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) w formie pisemnej mogą odwołać się od ustalonej
oceny zachowania rocznej w terminie 7 dni od zakończenia zajęć w danym roku szkolnym.
14. Dyrektor Szkoły w ciągu 7 dni rozstrzyga, czy ocena została ustalona zgodnie z
obowiązującymi kryteriami.
15.Jeśli Dyrektor uzna zasadność odwołania, powołuje komisję, która przeprowadza
postępowanie wyjaśniające, a w jej skład wchodzą: Dyrektor Szkoły jako przewodniczący
komisji, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia
edukacyjne w danej klasie, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
16.Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.
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17.Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Ustalona przez komisję roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
18.Komisja sporządza protokół zawierający: skład komisji, termin jej posiedzenia wynik
głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do
arkusza ocen ucznia.
§ 123.
Zasady promowania
1. 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.
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 (semestralne)
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
3. Promocję do klasy programowo wyższej otrzymuje również uczeń, który uzyskał co
najmniej ocenę dopuszczającą na egzaminie klasyfikacyjnym lub poprawkowym.
4.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
5. Uczeń kończy szkołę podstawową, z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę z zachowania.
6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach
programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole uzyskał oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, ponadto przystąpił
odpowiednio do sprawdzianu.
7. Uczniowie, którzy uczęszczają na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen, o których mowa w punkcie 7, wliczane maja także roczne oceny uzyskane z
tych zajęć.
8. Uczeń kończący Szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły.
9. 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.”

23

XII . Rozdział VI od §113 do §123 otrzymuje brzmienie:
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
§113.
Ocenianiu podlegają:
1) zajęcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1). Wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
2).Wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o
postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i
zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
4. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
1). Klasyfikację śródroczną przeprowadza się do końca stycznia każdego roku.
2). Klasyfikację roczną przeprowadza się w terminie do końca czerwca każdego roku.
5. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne. W
przypadku braku możliwości ustalenia oceny przez uprawnionego nauczyciela do ustalenia
oceny dyrektor powołuje komisję w składzie: wychowawca klasy i inny nauczyciel
prowadzący zajęcia w danym oddziale.
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6. Uczeń kończy szkołę:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od
niedostatecznej;
2) jeżeli przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego.
7. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której
mowa w ust. 6, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania.
8. Uczniowie, którzy uczęszczają na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,
do średniej ocen, o których mowa w ust. 7, wliczane mają także roczne oceny uzyskane z tych
zajęć.
9. 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 szkolnym treści nauczania
przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
10. W związku z ocenianiem ucznia wychowawca obowiązany jest informować rodziców:1)
na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami o wymaganiach edukacyjnych i
sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz o harmonogramie zebrań i spotkań
zaplanowanych na cały rok;2) o terminie podania informacji o przewidywanych rocznych
ocenach klasyfikacyjnych i konieczności potwierdzenia przyjęcia tej informacji podpisem;3)
o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne;4)
na każdym zebraniu o ocenach bieżących ucznia i jego zachowaniu.
Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
§114.
1.Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w
uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej się uczyć.
2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
szkoła umożliwi uczniowi uzupełnienie braków.
3.W klasach I – III ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego
sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów w obszarach:
1) czytanie (technika, rozumienie i interpretacja treści);
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2) pisanie (graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, forma, płynność, spójność
logiczna wypowiedzi pisemnych;
3) wypowiedzi słowne (poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie poleceń0;
4) obliczanie (wykonywanie działań arytmetycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych i
problemów matematycznych i praktycznych, obliczenia geometryczne);
5) wiedza o świecie (znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych,
społecznych, obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk);
6) działalność artystyczna (plastyczna, muzyczna, techniczna);
7) rozwój ruchowy;
8) korzystanie z komputera;
9) język obcy.
4. Ocenianie bieżące w klasach I – III oprócz oceny opisowej ma formę: symboli cyfrowych
1,2,3,4,5,6.
Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych:
- Ocena celująca (cel) – 6
- Ocena bardzo dobra (bdb) – 5
- Ocena dobra (db) – 4
- Ocena dostateczna (dst) – 3
- Ocena dopuszczająca (dop) –2
- Ocena niedostateczna (ndst) – 1
Ocenę celującą - 6 otrzymuje uczeń który: samodzielnie i twórczo rozwiązuje nowe
problemy i zadania, jest odkrywczy, poszukuje informacji w różnych źródłach, przygotowuje
i wykorzystuje samodzielnie zgromadzony materiał, chętnie wykonuje zadania wymagające
działania według własnego pomysłu oraz podejmuje coraz trudniejsze, wykazuje inicjatywę,
aktywnie uczestniczy w zajęciach, opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności
określony podstawą programową, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków, osiąga sukcesy w konkursach
przedmiotowych, zawodach sportowych. Do oceny cyfrowej stosuje się komentarz słowny:
wspaniale, brawo, osiągasz doskonałe wyniki, posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je, gratuluję,
należą ci się gratulacje, jesteś mistrzem itp.
Ocenę bardzo dobrą – 5 otrzymuje uczeń, który: czyni ciągłe postępy, aktywnie
uczestniczy w zajęciach, opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony
podstawą programową, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, sumiennie
wywiązuje się ze swoich obowiązków. Do oceny cyfrowej stosuje się komentarz słowny:
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bardzo dobrze pracujesz, tak trzymaj, robisz w szybkim tempie duże postępy, bardzo dobrze,
znakomicie itp.
Ocenę dobrą - 4 otrzymuje uczeń, który: rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne z
niewielką pomocą nauczyciela, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania
teoretyczne i praktyczne, nie opanował wiadomości i umiejętności w pełni, ale stara się i to
pozwala mu na dalsze ich opanowanie, wykonuje konkretne polecenia, działa według
schematów, podejmuje próby pokonania trudności, sporadycznie jest aktywny na zajęciach.
Do oceny cyfrowej stosuje się komentarz słowny: dobrze, poprawnie, dobrze pracujesz jednak
stać cię, by było lepiej, włóż więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiągnąć
lepsze wyniki itp.
Ocenę dostateczną – 3 otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości i
umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie nie
przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, rozwiązuje zadania przy
dużej pomocy nauczyciela, pracuje niesystematycznie, niechętnie uczestniczy w zajęciach,
wykazuje niewielkie postępy, rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim
stopniu trudności, może mieć braki w opanowaniu podstaw, ale braki te nie przekreślają
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w toku dalszej nauki. Do oceny
cyfrowej stosuje się komentarz słowny: musisz jeszcze popracować, pracuj systematycznie,
aby się poprawi, konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców oraz systematyczna praca,
wymagająca dużo wysiłku z twojej strony, postaraj się, dość dobrze, ale musisz jeszcze
popracować itp.
Ocenę dopuszczającą - 2 otrzymuje uczeń, który: słabo opanował wiadomości i
umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań
zawartych w podstawie programowej, rozwiązuje zadania przy bardzo dużej pomocy
nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega
limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych zadań, pracuje bardzo niesystematycznie,
bardzo niechętnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje bardzo niewielkie postępy. Do oceny
cyfrowej stosuje się komentarz słowny: pracuj więcej, zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo
słabe wyniki, włóż dużo więcej wysiłku w swoja pracę, bądź aktywniejszy, skorzystaj z
pomocy rodziców i nauczyciela, popraw pracę, postaraj się bardziej itp.
Ocenę niedostateczną – 1 otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności
określonych w
podstawie programowej, braki w wiadomościach i umiejętnościach
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie wykazuje postępów w nauce, nie jest w stanie
rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności, jest nieprzygotowany do zajęć, nie
podejmuje prób wykonania jakiegokolwiek zadania, nie przyjmuje pomocy nauczyciela. Do
oceny cyfrowej stosuje się komentarz słowny: źle wykonana praca, musisz powtórzyć (dany
zakres materiału), popraw swoją pracę, postaraj się bardziej itp.
Oceny powyższe dostosowane są do wymagań określonych w podstawie programowej i
realizowanym programie nauczania.

27

5. Podstawową formą oceny bieżącej ucznia jest komentarz słowny nauczyciela odnoszący do
osiągnięć i postępów dziecka, jego pracy i wysiłku.
6. Dla rozpoznania poziomu opanowanych wiadomości i umiejętności stosowane i oceniane
są prace pisemne, w tym: karty pracy, prace domowe, testy, sprawdziany i inne formy prac
pisemnych.
7.Sprawdziany i testy zawierają tabele z wyszczególnionymi wiadomościami i
umiejętnościami podlegającymi ocenie opisowej. Stopień ich opanowania oraz kierunek, w
jakim uczeń powinien pracować dalej, są podstawą do komentarza pisemnego nauczyciela.
§115
1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
ocenami opisowymi.

są

2. Wzór oceny opisowej określa zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ze wzorem
należy zapoznać rodziców na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.
3. Śródroczna i roczna ocena opisowa z zajęć edukacyjnych w klasach I – III uwzględnia
poziom i postępy w opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej dla I etapu
edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z
przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
4. Najpóźniej na czternaście dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady
pedagogicznej wychowawca powiadamia uczniów rodziców o przewidywanej ocenie
opisowej.
5. W terminie dwóch dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie opisowej rodzice
mają prawo ubiegać się o zmianę oceny, składając do dyrektora szkoły pisemny wniosek
zawierający uzasadnienie. Wniosek rozpatruje zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i
wychowawca zawiadamia o decyzji zespołu dyrektora i rodziców ucznia.
§116
1.Począwszy od klasy IV śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach
według następującej skali:
1) stopień celujący - 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
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6) stopień niedostateczny – 1
2. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny ustalone w stopniach, o których
mowa w § 116 pkt. 1- 5.
3. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę ustaloną w stopniu, o którym mowa
w § 116 pkt.6.
4. W dzienniku zajęć lekcyjnych ocenianie uczniów odnotowuje się kolorem niebieskim z
wyjątkiem:
- sprawdziany – kolor zielony,
- kartkówki – kolor czarny.
5. Nauczyciel obowiązany jest umożliwić uczniom poprawienie sprawdzianów. Sprawdziany
można poprawić w ciągu tygodnia od wystawienia oceny i poinformowania o niej ucznia.
Do dziennika zajęć wpisuje się oceny otrzymane lub poprawione po tygodniu. W przypadku
usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisania go w ciągu
tygodnia od momentu powrotu do szkoły. Nieusprawiedliwiona nieobecność na
sprawdzianie lub niezgłoszenie się w ciągu tygodnia w celu napisania sprawdzianu ma
odzwierciedlenie w kryteriach oceny zachowania.
6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace
kontrolne udostępniane są uczniowi do domu z prośbą o zwrot z podpisem rodziców.
Pozostała inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania uczniowi lub
jego rodzicom do wglądu na terenie szkoły.
7. Formy oceniania obowiązujące w szkole to:
1) sprawdzian (praca klasowa) – przez sprawdzian (pracę klasową) należy rozumieć
pisemną formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności trwającą co najmniej jedną
godzinę lekcyjną. W tygodniu dopuszczalne jest przeprowadzenie najwyżej trzech
sprawdzianów zapowiedzianych i zapisanych w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym
wyprzedzeniem; w danym dniu może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian;
2) krótkie prace pisemne – przez krótką pracę pisemną należy rozumieć pisemną formę
sprawdzenia wiadomości i umiejętności trwającą nie dłużej niż 15 minut. Jeśli praca jest
niezapowiedziana, obejmuje materiał programowy z ostatniej lekcji, a jeśli
zapowiedziana to może obejmować szerszy zakres materiału wskazany przez
nauczyciela; zgłoszenie nieprzygotowania przez rozpoczęciem lekcji zwalnia z pisania
krótkiej pracy pisemnej w wyjątkiem prac zapowiedzianych;
3) odpowiedzi ustne - to ustne sprawdzenie wiedzy obejmujące zakres materiału
nawiązujący do tematyki z poprzednich trzech lekcji.
4) praca na lekcji - to aktywność ucznia na zajęciach np.: ćwiczenia pisemne, udział w
dyskusjach dotyczących tematów lekcji.
5) praca w grupie - to umiejętność organizacji pracy zespołowej, aktywny udział w
dyskusji, twórcze rozwiązywanie problemu, pełnienie różnych ról w zespole, dbałość o
końcowe efekty pracy zespołu.
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8. Stosowane są również inne formy oceniania wynikające ze specyfiki przedmiotów, o
czym informują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
9. Każda ocena oprócz wymagań programowych uwzględniać powinna możliwości
ucznia oraz wysiłek jaki uczeń wkłada w uzyskanie tej oceny.
10. 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, a w przypadku
wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
11. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej
opinii.
13. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestnictwa ucznia w tych
zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
14. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 13, uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§117
1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do końca etapu edukacyjnego ucznia z
głęboką wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazję, z niepełnosprawnością
sprzężoną lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego
nowożytnego.
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1 posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie z
nauki drugiego języka nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka nowożytnego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
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§118
1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego
orzeczenia;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania, na podstawie tej
opinii;
4) nieposiadajacego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1,2 i 3, który jest objęty
pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania
dokonanego w szkole zgodnie z odrębnym przepisami.
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na
podstawie tej opinii.
2. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o
specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po
ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły
podstawowej.
§119
1. W klasach IV – VI obowiązują następujące wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
 w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w
rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania
danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania
wykraczające poza program nauczania;
 osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i
innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym albo krajowym lub
posiada inne porównywalne osiągnięcia;
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem
nauczania przedmiotu w danej klasie;
31

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w
danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawowe wymagania
zawarte w programie;
 poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne
lub praktyczne;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w
danej klasie konieczne do dalszego kształcenia;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określone
programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej
nauki;
 wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;
6) o stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w
danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
z tego przedmiotu;
 nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.
2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną za
chowania.
3. Najpóźniej na czternaście dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady
pedagogicznej wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych
ocenach klasyfikacyjnych z wyjątkiem zagrożenia oceną niedostateczną i naganną oceną
zachowania, o czym wychowawcy informują na miesiąc przed ustalaniem ocen.
4. Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie dwóch dni po uzyskaniu wiadomości o
przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie kierowany do dyrektora szkoły wniosek
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o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie i wskazanie, o
jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
5. Uczeń lub rodzic może wnioskować o podniesienie przewidywanej oceny z najwyżej trzech
zajęć edukacyjnych i wyłącznie o jeden stopień wyżej.
6. Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być
ustalona wyłącznie na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
7. Dyrektor po rozpatrzeniu złożonego wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian,
wyznaczając termin jego przeprowadzenia nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Sprawdzian ma formę pisemną
8. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć technicznych,
zajęć komputerowych, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
9. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian zawiera ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem i
jest do wglądu uczniów i rodziców na terenie szkoły z wyjątkiem sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 6, z którego sporządzany jest protokół zawierający w szczególności opis zadań
praktycznych i stopień ich wykonania przez ucznia oraz uzyskaną ocenę.
10. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie może być niższa
od przewidywanej, niezależnie od oceny uzyskanej ze sprawdzianu.
§120
1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do
klasy programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w
danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o
powtarzaniu klasy ucznia kl. I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy oddziału
po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu
opinii wychowawcy klasy.
3. Począwszy od kl. IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne
pozytywne oceny klasyfikacyjne.
4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza odpowiednio
klasę.
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Ocenianie zachowania uczniów.
§121.
1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie ubiegania
się o roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę nauczycieli i
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i
norm etycznych a w szczególności:
1) wywiązywania się z obowiązków ucznia;
2) postępowania zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałości o honor i tradycję szkoły;
4) dbałości o piękno mowy ojczystej;
5) dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywania szacunku innym osobom.
3. W klasach I – III oceny klasyfikacyjne zachowania są opisowe i uwzględniają stopień
spełniania kryteriów określonych w § 121, a w szczególności sumienne przygotowywanie się
do zajęć, podejmowanie zadań dodatkowych, nie opuszczanie zajęć szkolnych, kulturalne i
taktowne zwracanie się do osób dorosłych i rówieśników, nie używanie 'brzydkich słów",
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, unikanie kłótni, sporów, konfliktów, zachowanie
charakteryzujące się koleżeństwem, życzliwością, chęcią niesienia pomocy innym,
punktualność, wzorowe zachowanie się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć
szkolnych, sumienne i rzetelne pełnienie powierzonych przez nauczycieli funkcji, dbałość i
szacunek mienia własnego, cudzego i szkolnego., aktywne uczestniczenie w życiu klasy i
szkoły, utrzymywanie ładu i porządku w miejscu pracy.
4. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
5. Informacje o zachowaniu ucznia gromadzone są w zeszycie spostrzeżeń i uwag
wpisywanych przez wychowawcę klasy i innych nauczycieli.
6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na
jego zachowanie.
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7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
8. Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
nauczycieli uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz
ocenianego ucznia.
9. Zasięgnięcie opinii nauczycieli odbywa się według trybu:
1) nauczyciele uczący wystawiają propozycję ocen w formie pisemnej z
wykorzystaniem arkusza pomocniczego;
2) pozostali nauczyciele mają prawo do wyrażania opinii własnej do
wychowawcy klasy najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych,
co odnotowuje się w zeszycie spostrzeżeń.
10. Zasięganie opinii zespołu klasowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się w drodze
dyskusji na godzinie do dyspozycji wychowawcy, co wychowawca potwierdza stosownym
zapisem w dzienniku lekcyjnym. W przypadku nieobecności ocenianego ucznia w danym
dniu zasięganie opinii winno odbyć się w innym terminie zaproponowanym przez
wychowawcę a odbycie rozmowy zanotowane jest w zeszycie spostrzeżeń.
11. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy do ustalenia klasyfikacyjnej oceny
zachowania dyrektor powołuje komisję w składzie: pedagog i dwóch nauczycieli uczących w
tej klasie.
12. Ocenianie zachowania uczniów w klasach IV – VI odbywa się według kryteriów:
1) wzorowe otrzymuje uczeń, który:
a) wzorowo spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest pozytywnym
wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku;
b) wyróżnia się kulturą osobistą;
c) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i
środowiska;
d) dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego
wieku i ogólnie przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach
szkolnych zawsze nosi strój galowy;
e) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwień
wszystkich nieobecności;
f) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; w półroczu ma nie
więcej niż trzy usprawiedliwione spóźnienia;
g) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności – ma
udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne;
h) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;
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i) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz własnego otoczenia;
j) nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;
k) nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu
konfliktów;
l) pozytywnie angażuje się w akcje społeczne.
2) bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:
a) bardzo dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest
pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole
i środowisku;
b) wyróżnia się kulturą osobistą;
c) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
d) dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego
wieku i ogólnie przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach
szkolnych zawsze nosi strój galowy;
e) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwień
wszystkich nieobecności zgodnie z obowiązującym w szkole trybem;
f) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; w półroczu ma nie
więcej niż cztery usprawiedliwione spóźnienia;
g) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie
kolegów;
h) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;
i) nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;
j) nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu
konfliktów;
k) pozytywnie angażuje się w akcje społeczne.
3) dobre otrzymuje uczeń, który:
a) dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne;
b) cechuje go kultura osobista;
c) dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego
wieku i ogólnie przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach
szkolnych zawsze nosi strój galowy;
d) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;
e) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;
f) nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;
g) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek;
h) w półroczu nie spóźnił się na zajęcia więcej niż 6 razy;
i) w ciągu półrocza otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych uwag o
niewłaściwym zachowaniu;
j) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą.
4)

poprawne otrzymuje uczeń, który:
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a) przeważnie przestrzega regulaminu szkoły, a stosowane środki
zaradcze odnoszą pozytywny skutek;
b) dba o swoje zdrowie i higienę osobistą;
c) czasami spóźnia się na lekcje (ma w półroczu nie więcej niż 8
spóźnień, w tym co najmniej 4 usprawiedliwione);
d) ma nie więcej niż 8 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w
półroczu;
e) stara wyrażać się w sposób kulturalny i nie używać wulgaryzmów;
f) stosuje ogólnie przyjęte normy zachowań;
g) stara się dbać o mienie swoje, kolegów oraz szkoły;
h) stara się nie uczestniczyć w konfliktach.
6) nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:
a) nie wywiązuje się obowiązków ucznia;
b) nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad
właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach
organizowanych przez szkołę;
c) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły;
d) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą;
e) w półroczu spóźniał się na zajęcia więcej niż 10 razy;
f) w półroczu ma do 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności;
g) wdaje się w bójki i konflikty, często je prowokuje;
h) niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów.
i) działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce;
j) ulega nałogom i namawia do nich innych;
k) nie reaguje należycie na stosowane wobec niego środki zaradcze.
6)

naganne otrzymuje uczeń, który:
a) nie wywiązuje się obowiązków ucznia;
b) nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad
właściwego
zachowania
na
uroczystościach
i
imprezach
organizowanych przez szkołę;
c) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły;
d) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób
i środowiska;
e) bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach;
f) dewastuje mienie kolegów, szkolne i społeczne;
g) ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności;
h) działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce;
i) pozostaje lub może pozostawać pod opieką kuratora sądowego lub
nadzorem policyjnym;
j) nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków
zaradczych.
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13. Na czternaście dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych zachowania.
14. Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie dwóch dni po uzyskaniu wiadomości o
przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie do dyrektora szkoły wniosek o
podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie i wskazanie o
jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
15. Uczeń lub jego rodzic mogą wnioskować o podwyższenie przewidywanej oceny
zachowania o jedną wyżej.
16. Dyrektor szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który ponownie
w zespole nauczycieli uczących w danej klasie z udziałem pedagoga szkolnego analizuje
zachowanie ucznia w danym roku szkolnym.
17. Zespół nauczycieli analizuje również zgodność ustalenia przewidywanej oceny z
obowiązującym w szkole trybem i ze swoją opinią zapoznaje dyrektora szkoły.
18. Z posiedzenia zespołu nauczycieli sporządzany jest protokół zawierający w szczególności
datę posiedzenia, imię i nazwisko ucznia , skład komisji i ustalenia.
19. Decyzję o ocenie klasyfikacyjnej zachowania podejmuje wychowawca klasy i informuje o
niej ucznia i jego rodziców.
Egzaminy klasyfikacyjne i egzaminy poprawkowe.
§122.
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 okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzaminy klasyfikacyjne na wniosek zgłoszony do dyrektora szkoły za pośrednictwem
wychowawcy klasy, najpóźniej do dnia zebrania rady pedagogicznej.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny. Przed podjęciem decyzji członkowie rady zasięgają opinii nauczycieli
prowadzących zajęcia edukacyjne, z których mają odbyć się egzaminy. Opinia w
szczególności dotyczy możliwości edukacyjnych ucznia.
4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem
ust. 5.
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5. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć artystycznych i technicznych, plastyki, muzyki,
zajęć
komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, a egzamin
odbywa się nie później niż w przeddzień zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku
szkolnym.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia
w egzaminie w wyznaczonym terminie, dyrektor uzgadnia inny termin nie później niż do
ostatniego dnia danego roku szkolnego.
8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w §122 ust. 4, przeprowadza komisja,
w której skład wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
9. Dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z
których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice ucznia.
11. 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;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
11a. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i krótką informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub
dwóch przedmiotów, może zdawać egzaminy poprawkowe, o czym informuje wychowawcę
klasy nie później niż na trzy dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.
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13. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć artystycznych i technicznych oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
14. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się w
ostatnim tygodniu ferii letnich.
15. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą :
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
16. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 15 pkt.2 może być zwolniony z udziału 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.
17. 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) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną
18. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i krótką informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
19. 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.
20. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego otrzymać, za zgodą rady
pedagogicznej, promocję do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że te obowiązkowe
zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.
21. Przed podjęciem decyzji członkowie rady pedagogicznej zasięgają opinii nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia edukacyjne i wychowawcy klasy w zakresie możliwości
edukacyjnych ucznia.
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Tryb odwoławczy od rocznych ocen klasyfikacyjnych ustalonych niezgodnie z
przepisami prawa.
§123.
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają że roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być
zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od
dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczne oceny klasyfikacyjne zostały ustalone niezgodnie z
przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję do ponownego ustalenia ocen.
3. W przypadku zajęć edukacyjnych dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i
jego rodzicami.
4. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel o którym mowa w ust. 4 pkt.2 może być zwolniony z udziały w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor 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. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny.
7. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem sprawdzianu z
plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych i artystycznych oraz wychowania
fizycznego, gdzie sprawdzian ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych , z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
41

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Uczeń , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez dyrektora ,nie później niż do ostatniego dnia danego roku szkolnego.
11. Do rozpatrzenia zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia dyrektor
powołuje komisję w składzie:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako
przewodniczący komisji ;
2) wychowawca oddziału;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog;
5) psycholog;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
12. Ustalona przez komisję, w terminie 5 dni od dnia wniesienia zastrzeżeń ,w drodze
głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego), roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej
oceny.
13. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
14. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
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