
  Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej

 Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania „WSO”

w Zespole Szkół im. Strażaków Polskich w Nowej wsi Lęborskiej

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w 
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
 i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ustala się w
Zespole Szkół im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej wewnątrzszkolny system 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

§1

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 
przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz 
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów edukacyjnych – w 
przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 
etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

3. W celu ewidencjonowania osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoła prowadzi dziennik zajęć 
lekcyjnych w formie elektronicznej. Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika reguluje załącznik
do Statutu „ Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego”.

§2

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

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 
postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 
wychowawczej.

 6). Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym co 
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,



 7).monitorowanie bieżącej pracy ucznia.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 14 ust. 5 – 10;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych dodatkowych zajęć edukacyjnych 
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 11 ust. 1 i § 12 
ust.2;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom ) informacji o 
postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu  do dokumentacji oceniania i 
pisemnych prac uczniów.

80.ustalania sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego

4. Szczegółowe warunki sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły ,
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

5. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§3

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
( prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z 
realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych .

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 
( prawnych opiekunów ) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania , warunkach
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.



3. Informacje , o których mowa w pkt 1 i 2  przekazywane i udostępniane są :

1). W formie ustnej na pierwszym zebraniu  rodziców w m-cu wrześniu

2). W formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dostęp  w godzinach 
pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców

3). W formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece- dostęp do informacji możliwy 
jest w godzinach pracy biblioteki,

4). W formie opublikowania na stronie WWW szkoły – dostęp nieograniczony

5). W trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.

§4

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

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności  lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu
do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej 
skali i wadze.

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i 
umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych, ocena 
wpisywana jest do dziennika elektronicznego.

 Rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość wglądu  w pisemne prace swoich dzieci : na 
najbliższym po sprawdzianie zebraniu rodziców, podczas indywidualnych spotkan z nauczycielami.

4.Rodzice posiadający aktywne konto w dzienniku elektronicznym
są zobowiązani systematycznie obserwować postępy w nauce swojego dziecka

 5. O ocenach bieżących i przewidywanych ocenach semestralnych ( rocznych) 
i grożących ocenach niedostatecznych nauczyciel informuje rodziców na wywiadówkach
 i konsultacjach oraz przez wpisy w dzienniku elektronicznym. Rodzice mają wgląd do ocen
i frekwencji poprzez dziennik elektroniczny. Rodziców nieobecnych na wywiadówkach ujętych w 
harmonogramie rocznym uważa się za powiadomionych o ocenach dzieci.

6. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocene szkolną.

7. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w 
obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich 
oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby
o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w 
terminie 2 dni od daty jej skierowania.

8. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane 
są pisemnie. Nauczyciel przekazuje uczniowi, w formie ustalonej w przedmiotowym systemie 
oceniania, informacje nt ; jakie wiadomości i umiejętności podlegały sprawdzaniu, stopień ich 
opanowania przez ucznia oraz zalecenia do pracy.

§5



1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o 
których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe
lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 
specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także
na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej 
poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie oświaty, zwanej dalej ustawą

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 
1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić

na podstawie tego orzeczenia.

§6

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, zajęć technicznych , 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 podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§7

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

2. W przypadku, gdy okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych, informatyki  uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„ zwolniony” albo zwolniona.

3 Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych oraz na podstawie opinii poradni 
pedagogiczno-psychologicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego zwalnia do 
końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub 
zwolniona.

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie 
tego orzeczenia.



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

§7a

1. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 
wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych , Dyrektor szkoły, na wniosek rodzica/opiekuna 
prawnego,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach 
wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest zobowiązany uczestniczyć w 
zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego 
dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.

2. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia 
na zajęciach wychowania fizycznego, Dyrektor szkoły  zwalnia ucznia z realizacji zajęć 
wychowania fizycznego. Uczeń jest zobowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, 
chyba że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecki opieki na czas trwania lekcji 
wychowania fizycznego ( zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”.

3. Uczeń nabywa prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć 
wychowania fizycznego po otrzymania decyzji dyrektora.

 

§8

Ustala się podział roku szkolnego na dwa semestry :

I semestr z klasyfikacją śródroczną –  przed feriami zimowymi, najpóźniej do końca stycznia, II 
semestr z klasyfikacja roczną zgodnie z organizacją roku szkolnego

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 
zajęć edukacyjnych , określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu
– według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu 
edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i

zachowania ucznia oraz ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
 i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z § 13 ust. 4 i§ 15 ust. 3.

3.Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu

roku szkolnego w terminie określonym w statucie szkoły , a roczną co najmniej na tydzień przed 
rozpoczęciem ferii letnich.

4. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia, w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 



jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania zgodnie z § 13 ust. 3 i § 15 ust. 4.

5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na

podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
zgodnie § 13 ust. 4 i § 15 ust. 5.

6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
według skali, o której mowa w § 13 ust.2 i § 15 ust.3.

7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć 
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na

podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
zgodnie z § 13 ust. 4 i§ 15 ust.5.

8.Na około miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani 
poinformować ucznia ( fakt ten odnotowują w dzienniku lekcyjnym) i jego rodziców (prawnych 
opiekunów) w czasie spotkania z rodzicami ( rodzice potwierdzają

fakt uczestniczenia na spotkaniu podpisem w dzienniku) o przewidywanych dla niego ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej lub  rocznej

ocenie klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnej i poprzez system elektroniczny vulcan. 
Obecność rodziców na tym spotkaniu jest obowiązkowa.

9 Na tydzień przed  semestralnym(rocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady 
pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy 
wystawiają oceny semestralne ( roczne) poprzez system elektroniczny VULCAN.

§9

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

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 
uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.



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

3. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli 
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 
terminie 2 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 10

1. Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest procesem ciągłym i systematycznym 
dokonywanym w różnych formach zapewniających osiągnięcie celów wewnątrzszkolnego 
oceniania w tym między innymi na podstawie:

1) ustnych wypowiedzi uczniów;

2) pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonywanych podczas szkolnych zajęć edukacyjnych;

3) pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonywanych w domu;

4) ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć edukacyjnych;

5) wytworów twórczości dziecięcej;

6) pisemnych prac klasowych – prace klasowe nauczyciel zapowiada z tygodniowym 
wyprzedzeniem, zapisuje termin w dzienniku i podaje uczniom zakres sprawdzanego materiału; w 
tygodniu dopuszczalne są dwie prace klasowe, przy czym w ciągu dnia może być tylko jedna praca 
klasowa; uczeń , który z przyczyn losowych nie może pisać pracy

klasowej w ustalonym terminie musi to uczynić w czasie uzgodnionym z nauczycielem; nauczyciel 
w przeciągu dwóch tygodni ( poloniści w ciągu trzech ) powinien sprawdzić, oddać i omówić pracę 
klasową;

7) kartkówki – krótka forma sprawdzania umiejętności i wiadomości przyswajanych przez ucznia z 
trzech ostatnich tematów; nie ma ograniczeń, co do ilości kartkówek: jedynie w dniu, w którym 
uczniowie piszą pracę klasową może być tylko jedna; nauczyciel powinien dokonać oceny 
kartkówki w ciągu tygodnia.

2. Ocenianie bieżące we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum ustala się

w stopniach według następującej skali  :

1) celujący– 6

2) bardzo dobry – 5

3) dobry–4

4) dostateczny – 3



5) dopuszczający– 2

6) niedostateczny – 1

3. Dopuszcza się stosowanie znaków „ +”i„ -‘’ przy ocenach w ocenianiu bieżącym (.. przy 
ocenach, gdzie plus oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, minus 
osiągniecia bliższe niższej kategorii wymagań).

W dzienniku elektronicznym VULCAN wartość plus oznacza +0,33 (np. 3+ to 3,33), natomiast 
minus oznacza -0,33 (np. 3- to 2,67).

3a. Dopuszcza się dodatkowe stosowanie plus oraz minus za nieprzygotowanie do lekcji, 
aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. Sposób przeliczania plusów i
minusów na poszczególne oceny jest określony przez przedmiotowe systemy oceniania z 
poszczególnych przedmiotów.

4. Ustala się następujące kryteria ogólne stopni:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

-posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza treści określone w programie nauczania danej 
dziedziny edukacyjnej, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej dziedziny edukacyjnej, proponuje 
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także problemy i zadania wykraczające poza program nauczania
danej dziedziny edukacyjnej lub

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

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

-opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danej dziedziny 
edukacyjnej oraz

-sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 
i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

-opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej
w stopniu zadowalającym oraz

-poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje ( wykonuje ) samodzielnie typowe 
zadania teoretyczne lub praktyczne;

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:



-opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej 
dziedziny edukacyjnej pozwalające mu na zrozumienie najważniejszych zagadnień oraz

-rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

-ma braki w opanowaniu treści ustalonych w programie nauczania danej dziedziny edukacyjnej, ale 
braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z 
danej dziedziny edukacyjnej w toku dalszej nauki oraz

-rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności z
pomocą nauczyciela;

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

-nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania danej dziedziny 
edukacyjnej, a braki w wiadomościach umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 
z danej dziedziny edukacyjnej oraz

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

Szczegółowe kryteria ocen ustalają nauczyciele poszczególnych dziedzin edukacyjnych

5. Na okres przerw świątecznych i ferii nauczyciele nie zadają prac domowych.

6. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać następującą minimalną ilość ocen bieżących :

Minimalna ilość 
ocen bieżących

Liczba godzin zajęć danego 
przedmiotu tygodniowo

3 1

4 2

5 3

6 4

7 5

§ 11

1. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły 
podstawowej , 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,

6) stopień niedostateczny – 1,

2. W klasach I – III szkoły podstawowej roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć

edukacyjnych są ocenami opisowymi.

2a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 2, 
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

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

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

zachowania.

5. W dzienniku elektronicznym VULCAN przyjmuje się sześciostopniową skalę wagi ocen  (od 1 
do 6). Przyjęto następującą wagę ocen cząstkowych dla ustalenia oceny śródrocznej lub rocznej na 
podstawie średniej ważonej:

FORMY AKTYWNOŚCI

 

WAGA OCENY KOLOR ZAPISU

W DZIENNIKU

1. Praca klasowa. 5 czerwony

2. Test z całego działu. 5 czerwony

3.Test kompetencji, test 
semestralny.

5 czerwony

4. Sprawdzian (z 2-3 
ostatnich tematów).

3 zielony



5. Kartkówka z ostatniego 
tematu.

2 czarny

6. Odpowiedź ustna. 2 czarny

7. Zeszyt przedmiotowy, 
zeszyt ćwiczeń.

1 niebieski

8. Zadanie domowe. 1 niebieski

9. Aktywność na lekcji, praca
w grupach.

1 niebieski

 Wagę dodatkowych kategorii ocen, wynikających ze specyfiki przedmiotu, ustalają nauczyciele 
przedmiotowcy, ujmują ją w PSO i wprowadzają do dziennika elektronicznego VULCAN.

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący te zajęcia na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych zapisanych w 
dzienniku elektronicznym VULCAN według następującej skali:

NAZWA SYMBOL GÓRNY PRÓG (%) WARTOŚĆ

Celujący 6 100 6

Celujący - 6- 94,44 5,67

Bardzo dobry + 5+ 88,88 5,33

Bardzo dobry 5 83 5

Bardzo dobry - 5- 77,77 4,67

Dobry + 4+ 72,22 4,33

Dobry 4 67 4

Dobry - 4- 61,11 3,67

Dostateczny + 3+ 55,55 3,33

Dostateczny 3 50 3



Dostateczny - 3- 44,44 2,67

Dopuszczający + 2+ 38,89 2,33

Dopuszczający 2 33 2

Dopuszczający- 2- 27,78 1,67

Niedostateczny+ 1+ 22 1,33

Niedostateczny 1 17 1

 Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązujących zajęć ustalana jest na podstawie średniej ważonej 
ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu roku szkolnego (średnia roczna).

§ 12

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów 
danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 
Wychowawca ustala  ocenę zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w 
danym oddziale, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę zachowania ustnie , w obecności klasy.

1. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się

z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

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

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

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

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;



3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne

3.Ustala się następujące kryteria ogólne ocen zachowania:

1) wzorowe – otrzymuje uczeń, który wybitnie wyróżnia się swoją postawą, godnie reprezentuje 
szkołę, rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków, aktywnie działa na rzecz szkoły i 
środowiska, wykazuje własną inicjatywę i samodzielnie lub w zespole wykonuje prace na rzecz 
klasy lub szkoły, w kulturze zachowania, frekwencji i stosunku do nauki

może być wzorem dla innych,

2) bardzo dobre – otrzymuje uczeń, który wyróżnia się swoją

postawą, zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków, godnie reprezentuje szkołę, jest koleżeński,
uczynny wobec kolegów i osób dorosłych, pracuje na rzecz klasy i szkoły, nigdy nie spóźnia się na 
lekcje i ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione,

3) dobre – otrzymuje uczeń, który swoją postawą nie odbiega od ogólnie przyjętych norm 
postępowania, pracuje na rzecz klasy i szkoły, swoim zachowaniem daje dobry przykład, drobne 
uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić, stara się nie spóźniać na lekcje,

4) poprawne – otrzymuje uczeń, który z małymi uchybieniami przestrzega ogólnie przyjętych norm 
postępowania, a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek, dba o swoje zdrowie i 
higienę osobistą, czasami spóźnia się na lekcje,

5) nieodpowiednie – otrzymuje uczeń, który zachowuje się negatywnie, opuszcza bez 
usprawiedliwienia zajęcia szkolne, stosuje używki, nieodpowiednio traktuje inne osoby oraz 
mienie, podejmuje jednak próby poprawy swego zachowania.

6) naganne – otrzymuje uczeń, który systematycznie narusza zasady współżycia społecznego i 
ogólnie przyjęte normy etyczne, nie podejmuje żadnych prób poprawy swego zachowania, wchodzi 
w konflikt z prawem, stosuje używki, niszczy mienie szkolne, używa przemocy wobec innych osób,
demonstruje swe lekceważenie szkoły i zasad współżycia społecznego.

 3.1 Szczegółowe kryteria oceniania zachowania zawarte są w punktowym systemie oceniania, 
który stanowi załącznik nr 1 do WSO.

4. W klasach I – III szkoły podstawowej roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 
ocenami opisowymi.

5. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.

5a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 



zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 
nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania uwzględnia się udział ucznia gimnazjum w 
realizacji projektu edukacyjnego, zgodnie z zasadami punktowego oceniania zachowania.

§ 13

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę 
możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 14

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te
zajęcia w szkolnym planie nauczania.

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

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

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki

2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

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

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

oceny zachowania.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 
informatyki, zajęć komputerowych, technologii informatycznych i  wychowania fizycznego ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych.



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

10. Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów, o których mowa w ust. 2,3,4 pkt 1 przeprowadza 
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, 
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza komisja 
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzi:

1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący.

2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej 
klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, oraz jego 
rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać

egzamin w ciągu jednego roku.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 
( prawni opiekunowie ) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 
szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w 
ust. 4 pkt 2 skład komisji,

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania ( ćwiczenia ) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

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

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

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

§ 15

1. Rodzice ( prawni opiekunowie) mogą wnioskować do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 



edukacyjne o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych .

2. Ocena klasyfikacyjna roczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych , może być 
podwyższona w przypadku gdy:

1) przy ocenianiu nie uwzględniono w pełni kryteriów ocen zawartych w PSO;

2) zaszły dodatkowe okoliczności lub zdarzenia uzasadniające zmianę oceny na wyższą;

3) podwyższenie oceny nie będzie miało negatywnego aspektu wychowawczego;

4) klasyfikacja roczna dokonana została niezgodnie z procedurami określonymi w WSO.

3. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w terminie nie dłuższym niż 7 
dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych ze wskazaniem zaistniałych okoliczności określonych
w ust. 2 , z uwzględnieniem zasady, że ocena nie może zostać podwyższona o więcej niż jedną

4. Rodzic składający taki wniosek zobowiązany jest poinformować o tym fakcie nauczyciela 
prowadzącego dane zajęcia, który pisemnie określi zakres materiału oraz konieczne wymagania do 
uzyskania oceny wskazanej we wniosku z określeniem terminów w jakich uczeń winien materiał 
opanować i wykazać się jego znajomością nie później jednak niż

trzy dni przed klasyfikacją roczną .

5. Rodzic i uczeń winni podpisać otrzymaną od nauczyciela informację, której kopię przechowuje 
się w dokumentacji do czasu ukończenia lub opuszczenia przez ucznia szkoły.

6. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 4 powoduje ustalenie oceny rocznej 
takiej jak przewidywana.

§ 16

1. Rodzice ( prawni opiekunowie) mogą wnioskować do wychowawcy klasy o podwyższenie 
przewidywanej rocznej oceny zachowania.

2. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku:

1) zaistnienia nowych okoliczności świadczących o pozytywnych zachowaniach ucznia, 
osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,

2) otrzymania pochwały dyrektora szkoły,

3) otrzymania pochwały poza szkołą.

3. Rodzic ( prawny opiekun) ucznia składa pisemny wniosek w sekretariacie szkoły w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji, o przewidywanej rocznej ocenie zachowania ze 
wskazaniem zaistniałych okoliczności określonych w ust. 2 , z uwzględnieniem zasady, że ocena 
nie może zostać podwyższona o więcej niż jedną.

4. Po złożeniu wniosku rodzic ( prawny opiekun ) informuje o tym fakcie wychowawcę klasy.



5. Wychowawca klasy w terminie 7 dni od chwili złożenia wniosku przez rodzica, po zasięgnięciu 
opinii nauczycieli i uczniów danej klasy, pisemnie uzasadnia podjętą decyzję dotyczącą rocznej 
oceny zachowania.

§ 17

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem § 18

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
 w wyniku egzaminu poprawkowego.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna 
zastrzeżeniem § 18.

§ 18

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły 
( pisemnie ), jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych .

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 
wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

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

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

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia 



edukacyjne:

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji ,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e) psycholog jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b , może być zwolniony z udziału w pracy komisji 
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym 
że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 
szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz zachowania nie 
może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z 
wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania ( pytania ) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.



Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

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

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 
zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, 
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 19

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 
jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne  w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

2. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na 
wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów) oraz po 
uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni 
specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia do klasy I i II szkoły 
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych , określonych w szkolnym planie
nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem 
ust. 5 § 12 ust 7 i 8 oraz § 21 ust.9

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

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

5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się

do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami )

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej
i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują

z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 
ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo 
uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 
edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną



7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3 nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 20 ust.9

8. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 
ucznia klas I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii 
rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia.

§ 20

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 
ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 
egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 
plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, technologii informatycznej, 
zajęć komputerowych,  techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 
wszystkim formę zadań praktycznych.

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

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 
wchodzą:

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 
przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji.

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji 
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 
zajęcia edukacyjne, z tym Se powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 
szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

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

7. 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.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
wyższej i powtarza klasę.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem Se te 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane

w klasie programowo wyższej.

§20a

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje 
następujące działania :

1). Wybranie tematu projektu edukacyjnego,

2). Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,

3).wykonanie zaplanowanych działań,

4). Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. szczegółowe warunki  realizacji projektu określa  „Regulamin realizowania projektów 
edukacyjnych w Zespole Szkół – Gimnazjum w Nowej Wsi Lęborskiej” zatwierdzony przez 
Dyrektora i Radę Pedagogiczną.

6. Informację o udziale ucznia  w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji 
projektu edukacyjnego, Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu 
edukacyjnego.

8. W przypadkach, o których mowa w ust.7 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu 
przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje
się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 21

1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum 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 szkole danego 



typu z uwzględnieniem § 19 ust. 6, uzyskał oceny

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił w szkole podstawowej do 
sprawdzianu, a w gimnazjum do egzaminu z zastrzeżeniem ust. 3 i § 12 ust.7 i 8 .

2. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 
końcowej, o której mowa w ust.1, uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

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

2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 
ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, 
uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi 
opiekunami).

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin 
przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

§ 22

 

1. W klasie szóstej szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania 
umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania 
sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, 
zwany dalej „ sprawdzianem”.

2. W klasie trzeciej gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w

poszczególnych typach szkół ,zwany dalej „ egzaminem gimnazjalnym”.

3.Sprawdzian i egzamin gimnazjalny w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w 
kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „
Komisją Centralną”

4. Zasady przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu 
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum określają odrębne przepisy.

5.  Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej  szkole odpowiada 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

§ 23

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu 
lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej , albo niepublicznej poradni 



psychologiczno – pedagogicznej, w tym

niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b 
ustawy.

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 
orzeczenia.

3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – 
pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, 
w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, z tym że:

1) w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu – nie wcześniej niż

po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej;

2) w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego – nie wcześniej niż po 
ukończeniu szkoły podstawowej.

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi 
szkoły, w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian 
lub egzamin gimnazjalny.

5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia 
wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w 
warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego 
do potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 1,2 i 5 odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego.

§ 24

1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie 
przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

2. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku 
przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) pozytywnie 
zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

3. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadając orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego


