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ROZDZIAŁ  I 

 
P O S T A N O W I E N I A    O G Ó L N E 

 
§ 1. 

 
PODSTAWA PRAWNA 
 

1. Rozporządzenie MEN z dn. 21 marca 2001 w sprawie warunków klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów 
w szkołach publicznych /Dz.U Nr 41/99r/ 

 
2. Rozporządzenie MEN z dn. 15 lutego 1999r w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego. 
 

3. Rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia2008r w sprawie nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego. 
 

 
4. Rozporządzenie MEN z dn. 15 lutego 1999r w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami. 
 
5. Rozporządzenie MEN z dn. 18 lutego 1999r w sprawie utworzenia okręgowych 

komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego /Dz.U Nr 14 z 
dn. 15.02.1999r, poz.134/ 

 
6. Statut Ośrodka. 
 
7. Biblioteczka reformy Nr 17 dotyczące oceniania uczniów. 
 
8. Rozporządzenie MEN z dn. 07 września 2004r w sprawie warunków sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych/Dz.U.Nr199 z dn.13.09.2004 r 
poz. 2046/  

 
9. Rozporządzenie MEN z dnia 8 września 2006r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych/Dz.U.Nr164, poz..1154/   
 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. Nr 35, 
poz.222/ 
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11. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 
562, z późn. zm.) na mocy nowelizacji z dn. 20 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 
1046). 
 

12. Obowiązek realizacji projektu edukacyjnego wskazano w § 21a dodanym do rozp. 
MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 
562, z późn. zm.) na mocy nowelizacji z dn. 20 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 
1046). 

 
 
 

 
§ 2. 

 
WYMAGANIA EDUKACYJNE 
 

1. Nauczyciele na początku kaŜdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 
/prawnych opiekunów/ o wymaganiach edukacyjnych wynikających z 
realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania 
osiągnięć edukacyjnych. 

 
2. Wychowawca klasy na początku kaŜdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców /prawnych opiekunów/ o warunkach i sposobie oraz kryteriach 
oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz  o skutkach ustalenia uczniowi 
nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 
3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców /prawnych opiekunów/. 
 
4. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i z zachowania ustalają 

nauczyciele prowadzący. 
 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki naleŜy 
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 
6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 

technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych moŜliwościach 
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uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas 
określony w tej opinii. 

 
7. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali śródrocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 

 
8. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z 
uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego 
na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu 
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 

 
9. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku 

szkolnego. 
 

10. 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.  
 

11. Roczna ocena opisowa w klasach I – III zawiera informacje na temat poziomu 
opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w 
podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej i wskazuje na potrzeby ucznia 
związane z przezwycięŜeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 
12. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego 
osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku 
szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
 

13. 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. 

 
14. 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 
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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. 

 
15. Na dwa tygodnie przed posiedzeniem komisji klasyfikacyjnej śródroczne i roczne 

(semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W szkole 
prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę zawodu, na 
warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, śródroczną i roczną 
(semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych 
ustala – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu 
lub kierownik praktycznej nauki zawodu. 

 
16. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyŜszej ( na semestr programowo wyŜszy ), jeŜeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 
uzyskał roczne ( semestralne ) oceny klasyfikacyjne, wyŜsze od oceny 
niedostatecznej. Przepis dotyczy równieŜ uczniów gimnazjum. 

 
17. 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 moŜe postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 
szkoły podstawowej do klasy programowo wyŜszej równieŜ w ciągu roku szkolnego 
jeŜeli uczeń uzyskuje oceny uznane za pozytywne w ramach Wewnątrzszkolnego 
Systemu Oceniania. 
 

18. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna moŜe postanowić o powtarzaniu 
klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy 
oraz po zasięgnięciu opinii rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia. 
 

19. Ucznia z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy 
programowo wyŜszej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w 
porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami. 
 

20. Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który ma opóźnienie w realizacji 
programu nauczania co najmniej jednej klasy, a uzyskuje ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach 
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniana oraz rokuje opanowanie w jednym roku 
szkolnym programów nauczania dwóch klas, moŜe być promowany do klasy 
programowo wyŜszej równieŜ w ciągu roku szkolnego. 
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ROZDZIAŁ II 
 

 
ZA S A D Y     O C E N I A N I A    

 I   K L A S Y F I K O W A N I A  U C Z N I Ó W. 
 

§ 1. 
 
SKALA OCEN: 
 
1. Oceny bieŜące, klasyfikacyjne, śródroczne i końcoworoczne ustala się w stopniach 

w/g następującej skali: 
 
a) W klasach I-III szkoły podstawowej bieŜące oceny osiągnięć uczniów są nanoszone 

do dzienników w skali 1-6. W zeszytach i w kartach pracy nauczyciel zapisuje 
osiągnięcia uczniów z poszczególnych edukacji stosując symbole: 
 

 
 
 
 
 - znakomicie     
 
 
 
 
 
  
    - bardzo dobrze 
 
 
 
 

 
 
 
    - dobrze 
 
 
 
  
 
    - słabo, postaraj się 
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b) w klasach I – III nauczyciel prowadzi indywidualne „Arkusze obserwacyjne 
postępów uczniów”, w których systematycznie rejestruje jego postępy w oparciu o: 
- bieŜące osiągnięcia, 
- systematyczną obserwację, 
- karty pracy, 
- narzędzia do diagnozowania wiedzy 
 
 

c) W klasach IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i w zasadniczej szkole 
zawodowej: 

 
 

Stopień Oznaczenie 
cyfrowe  

Skrót literowy 

celujący 6 cel 
bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 
dostateczny 3 dst 

dopuszczający 2 dop 
niedostateczny 1 ndst 

 
 

2. Przy zapisywaniu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowania znaków „+” i „−”.  
 
 

§ 2. 
 
ZASADY OCENIANIA: 
 
1. W szkole podstawowej w klasach I – III, zespołach edukacyjno terapeutycznych, 

klasach gimnazjalnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym i znacznym, ocena śródroczna i roczna opisuje poziom opanowania 
przez ucznia wiadomości i umiejętności: 

 
a) ocena rozwoju poznawczego zawiera opis zdobytych wiadomości i umiejętności w 

zakresie: 
� mówienia i słuchania 
� czytania i pisania 
� działań matematycznych 
� przyrodniczo – geograficznych i społecznych 

 
b) w zakresie rozwoju artystycznego ocena zawiera opis umiejętności: 

� plastycznych 
� technicznych 
� muzycznych 
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c) w zakresie rozwoju fizycznego zawiera opis sprawności fizycznej ucznia: 
 

d) w zakresie rozwoju społeczno – emocjonalnego ocena zawiera opis zachowania 
ucznia w grupie, kontakt z rówieśnikami i nauczycielem, stosunek do obowiązków 
szkolnych. 
 

2. W szkole podstawowej w klasach IV – VI, gimnazjum i w szkole zawodowej ocenie 
podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 
 

� odpowiedzi ustne, 
� kartkówki, 
� sprawdziany zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem /jeden w ciągu 

dnia, trzy w tygodniu maksymalnie/, 
� prace klasowe zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, 
� wytwory prac uczniów np.: zeszyty, rysunki, prace na praktycznej nauce 

zawodu, 
� aktywność na lekcji, 
� uczeń otrzymuje znak „+” z aktywności na lekcji, 
� uczeń otrzymuje znak „-„ za brak aktywności na lekcji, 
� wysiłek wkładany przez ucznia z wywiązania się z nałoŜonych zadań 

szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki. 
 

3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno 
– pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniŜyć wymagania edukacyjne 
w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemoŜliwiające  
sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 
 
 

4. Sprawdziany, prace klasowe są oceniane na podstawie liczby uzyskanych punktów, 
według następujących zasad przeliczania: 
 

OCENA LICZBA PUNKTÓW 
ocena niedostateczna 0 – 20 % 
ocena dopuszczająca 21 – 40 % 

ocena dostateczna 41 – 60 % 
ocena dobra 61 – 80 % 

ocena bardzo dobra 81 –  100 % 
ocena celująca 100 % + zadanie dodatkowe 
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§ 3. 
 
 
KRYTERIA OCEN 
 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
 
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w 

danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje takŜe zadania wykraczające poza program 
nauczania danej klasy; 

c) osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych na szczeblu wyŜszym 
niŜ szkolny. 

 
 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie; 
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 
zastosować posiadaną  wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach; 

c) wykazuje duŜą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z 
róŜnych  źródeł wiedzy. 

 
 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 
a) opanował w duŜym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie; 
b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania 

typowych zadań teoretycznych lub praktycznych; 
c) potrafi korzystać z róŜnych źródeł wiedzy. 
 
 
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 
a) opanował z podstawy programowej te wiadomości i umiejętności, które są 

konieczne do dalszego kształcenia; 
b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania z pomocą 

nauczyciela typowych zadań teoretycznych lub praktycznych. 
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5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
 
a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki 

nie przekreślają moŜliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 
przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

b) rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu 
trudności. 

 
 
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
 
a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności 

określonych podstawą programową w danej klasie, a braki w wiadomościach 
 uniemoŜliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; 

b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania o niewielkim 
 (elementarnym) stopniu trudności. 

 
 
Na podstawie powyŜszych kryteriów kaŜdy nauczyciel opracowuje wymagania na 
poszczególne oceny szkolne dla własnego przedmiotu (Przedmiotowy System Oceniania) 
i zapoznaje z nim uczniów i rodziców. 
 

1. Oceny bieŜące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się 
według skali określonej w statucie szkoły. 

 
2. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od 

klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali: 
 
 

Stopień Oznaczenie 
cyfrowe  

celujący 6 
bardzo dobry 5 

dobry 4 
dostateczny 3 

dopuszczający 2 
niedostateczny 1 

 
 

3. W klasach I- III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z 
zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

 
4. Oceny bieŜące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
są ocenami opisowymi. 
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5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
g) okazywanie szacunku innym osobom. 
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ROZDZIAŁ III 
 

 
O C E N I A N I AN I E    Z A C H O W A N I A  

 
§ 1. 

 
OCENY Z ZACHOWANIA 
 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

 
2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 
 

 
3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się według skali: 
a) wzorowe, 
b) bardzo dobre, 
c) dobre, 
d) poprawne, 
e) nieodpowiednie, 
f) naganne. 

 
4. Ocena klasyfikacyjna  zachowania nie ma wpływu na: 
 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 
b) promocję do klasy programowo wyŜszej lub ukończenia szkoły 

 
5. Rada pedagogiczna moŜe podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyŜszej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz 
drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 
 

6. Uczeń któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji, do klasy programowo 
wyŜszej a uczeń klasy programowo najwyŜszej w danym typie szkoły nie kończy 
szkoły. 
 

7. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ocena ostateczną. 
 

8. Ocena zachowania śródroczna i roczna w klasach I – III jest ocena opisowa. 
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9. Przewidywana ocena z zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień 
przed radą klasyfikacyjną. 
 

10. Wychowawca klasy przedkłada zespołowi klasyfikacyjnemu uzasadnienie oceny 
wzorowej i nagannej na piśmie 
 

11. Ocena moŜe być zmieniona przez wychowawcę na radzie klasyfikacyjnej w 
przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np. zgłoszenie przez uczących 
dodatkowych dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniŜenie lub 
podwyŜszenie oceny z zachowania. 
 

 
 

§ 2. 
 
KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA 
 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 
 

a) zawsze sumiennie wywiązuje się z obowiązków ucznia-wychowanka; 
b) zawsze postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 
c) dba o honor i tradycje szkoły; 
d) dba o piękno mowy ojczystej; 
e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
f) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 
g) okazuje szacunek innym osobom; 
h) jego postawa jest wzorem godnym naśladowania; 
i) nie spóźnia się do szkoły, /przekroczenie limitu 10 spóźnień w miesiącu powoduje 

obniŜenie oceny z zachowania o jeden stopień./ 
j) wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz wykazał się duŜą samodzielnością i 

innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, 
wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach 
projektu, a takŜe wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i 
wyciągania wniosków (dot. ucznia ostatniej klasy gimnazjum). 

 
 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 

a) bierze aktywny udział w Ŝyciu klasy, szkoły środowiska (apele, konkursy, dyŜury w 
klasach i na terenie szkoły, zajęcia pozalekcyjne i sportowe); 

b) właściwie zachowuje się na lekcjach, na przerwach na terenie szkoły i poza nią 
(apele, kino, teatr, wycieczki); 

c) cechuje go bardzo wysoka kultura osobista (okazuje szacunek nauczycielom, 
pracownikom szkoły, osobom starszym i kolegom); 

d) jest koleŜeński, pomaga słabszym uczniom, nie posiada uwag ujemnych; 
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e) jest inicjatorem pozytywnych zadań i przedsięwzięć w klasie i grupie; 
f) wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz był aktywnym uczestnikiem zespołu 

realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami 
zespołu była rzeczowa i nacechowana Ŝyczliwością (dot. ucznia ostatniej klasy 
gimnazjum) 

 
 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 
a) bierze udział w Ŝyciu klasy, szkoły i środowiska; 
b) dobrze zachowuje się na lekcjach, na przerwach na terenie szkoły i poza nią; 
c) zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią, okazuje szacunek dorosłym i 

rówieśnikom; 
d) jest koleŜeński, pomaga słabszym uczniom; 
e) systematycznie uczęszcza do szkoły/ opuścił najwyŜej 7 godzin bez 

usprawiedliwienia./ 
f) wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz współpracował w zespole realizującym 

projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania (dot. 
ucznia ostatniej klasy gimnazjum). 

 
 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
 
a) okazuje szacunek dorosłym i rówieśnikom; 
b) poprawnie zachowuje się na lekcjach, na przerwach na terenie szkoły i poza nią 

(apele, kino, teatr, wycieczki klasowe); 
c) dba o porządek i czystość w szkole i na terenie szkoły; 
d) kulturalnie zachowuje się na wycieczce, w kinie; 
e) nie wagaruje, nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie przeklina; 
f) właściwie reaguje na uwagi dorosłych i kolegów o swoim zachowaniu; 
g) systematycznie uczęszcza do szkoły /dopuszczalne 50 godzin nieobecnych 

nieusprawiedliwionych/; 
h) wziął udział w projekcie edukacyjnym, współpracował w zespole realizującym 

projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy 
czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji 
opiekuna projektu. 

 
 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
 
a) uŜywa wulgarnych słów, 
b) nieodpowiednio zachowuje się w stosunku do nauczycieli, osób dorosłych i 

rówieśników; 
c) świadomie i celowo zaniedbuje obowiązki szkolne /dopuszczalne do 80 godzin 

nieobecnych nieusprawiedliwionych/; 
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d) niszczy sprzęt szkolny, nie dba o porządek w klasie, szkole i na terenie szkoły; 
e) pali papierosy i pije alkohol; 
f) zachowuje się agresywnie w stosunku do kolegów; 
g) swoim zachowaniem przeszkadza nauczycielowi w prowadzeniu lekcji; 
h) niechętnie uczestniczy w Ŝyciu klasy i szkoły; 
i) nie stosuje się do zakazu korzystania z telefonu komórkowego w czasie lekcji; 
j) wziął udział w projekcie edukacyjnym, ale mimo złoŜenia deklaracji o przystąpieniu 

do zespołu realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich 
obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub 
konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu (dot. ucznia ostatniej 
klasy gimnazjum). 

 
6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
  
a) demoralizuje rówieśników poprzez uŜywanie wulgarnych słów; 
b) arogancko zachowuje się w stosunku do nauczycieli, osób dorosłych i kolegów; 
c) niszczy sprzęt szkolny, zaśmieca korytarze i klasopracownie; 
d) pali papierosy i pije alkohol; 
e) jest agresywny w stosunku do kolegów (bije młodszych i słabszych); 
f) nie uczestniczy w Ŝyciu klasy i szkoły. 
g) nie stosuje się do zakazu korzystania z telefonu komórkowego w czasie lekcji. 
h) świadomie i celowo zaniedbuje obowiązki szkolne /powyŜej 80 godzin nieobecnych 

nieusprawiedliwionych/; 
i) nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego (dot. 

ucznia ostatniej klasy gimnazjum). 
 
 

7. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzieŜ, drastyczne naruszenie 
norm społecznych) uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi moŜna wystawić ocenę 
naganna nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy. 
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ROZDZIAŁ IV 

 
 

P R O M O C J A  I  K L A S Y F I K A C J A 
 

§ 1. 
 
 
PROMOCJA Z WYRÓśNIENIEM 
 

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

 
2. Uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymuje promocję (świadectwo z 

wyróŜnieniem) jeŜeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyska z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, w tym z zajęć praktycznej nauki zawodu, średnią ocen co 
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

 
§ 2. 

 
SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH 
UCZNIÓW 
 

1. Na dwa tygodnie przed semestralnym lub rocznym posiedzeniem komisji 
 klasyfikacyjnej wychowawca klasy jest zobowiązany pisemnie poinformować 
 rodziców lub opiekunów ucznia o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z 
 obowiązkowych zajęć edukacyjnych i z zachowania. Wykaz ocen z zachowania  
     i   zajęć  edukacyjnych, podpisany przez rodziców-opiekunów, wychowawca  
     klasy  przechowuje z pisemnymi pracami ucznia. 
 
2. Spotkanie z rodzicami. 
 
3. W sytuacjach koniecznych – indywidualne kontakty wychowawcy z rodzicami 
/prawnymi opiekunami/ pisemne wezwania, kontakt telefoniczny, wizyta w domu 
rodzinnym. 
 
4. Informowanie o przewidywanej ocenie niedostatecznej – pisemne powiadomienie 
rodziców/opiekunów prawnych/ na miesiąc przed wystawieniem ocen ,dotyczy takŜe 
oceny nagannej z zachowania. 

 
 
 



 

17 
 

 
§ 3. 

 
ZWOLNIENIE UCZNIA Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ 
 

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

 
2. JeŜeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemoŜliwia ustalenie 
śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 
"zwolniona". 

 
§ 4. 

 
ZASADY KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 
  

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

 
2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności moŜe zdawać 

egzamin poprawkowy. 
 

3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna moŜe wyrazić 
zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

 
4. O moŜliwości nieklasyfikowania uczeń i jego rodzice zostają poinformowani 

pisemnie na miesiąc przed Radą Pedagogiczną. 
 
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niŜ w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
 

6.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza się tylko z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, gdyŜ oceny klasyfikacyjne tylko z tych zajęć mają wpływ na 
promocję i ukończenie szkoły.  
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7. Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie moŜe przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 
8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego 

rodzicami. 
 

§ 5. 
WARUNKI I ZASADY POPRAWIANIA OCENY BIEśĄCEJ 
 

1. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy kaŜdej oceny bieŜącej w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuŜszym jednak niŜ 1 tydzień od wpisu oceny 
do dziennika. 
 

2. Ocena uzyskana podczas poprawy jest wpisywana obok oceny poprawionej. Przy 
ustalaniu oceny końcowej brana jest pod uwagę ocena wyŜsza. 
 

3. DłuŜsza forma wypowiedzi pisemnej są zadawane z tygodniowym wyprzedzeniem. 
 

4. Poprawa oceny niedostatecznej z prac pisemnych i ustnych dokonuje się poprzez 
otrzymanie pozytywnej oceny  z kolejnej pracy tego samego typu. 

 
 

§ 6. 
 
 

WARUNKI I ZASADY UZYSKIWANIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ 
ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYśSZEJ NIś PLANOWANA 
 
 

1. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej, jeŜeli 
ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest jego zdaniem lub zdaniem jego 
rodziców/ opiekunów zaniŜona. 

 
2. Prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej nie przysługuje 

uczniowi, który otrzymał więcej niŜ dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych oraz z zajęć artystycznych, technicznych i komputerowych. 

 
3. Uczeń do trzech dni od uzyskania  informacji o przewidywanej oceny 

klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej zgłasza do nauczyciela prośbę (w formie 
pisemnej) o umoŜliwienie podniesienia przewidywanej oceny. Prośbę taką mogą 
takŜe w imieniu ucznia złoŜyć jego rodzice/opiekunowie. 
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4. Z zainteresowanym uczniem zostają ustalone zasady oraz terminy poprawy oceny 

klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej. 
 

5. Uczeń uzyska ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną wyŜszą od przewidywanej 
jeŜeli wykona ustalone zadania w terminie określonym przez nauczyciela, nie 
później jednak niŜ na trzy dni przed klasyfikacją końcową. 
 

6. Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w kontrakcie powoduje 
ustalenie oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej takiej, jak przewidywana. 

 
§ 7. 

 
EGZAMIN POPRAWKOWY 
 

1. Począwszy od klasy IV, z wyjątkiem klasy programowo najwyŜszej, uczeń, który w 
wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć 
edukacyjnych, moŜe zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach 
rada pedagogiczna moŜe wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 
edukacyjnych. 

 
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu 

ferii letnich, powiadamiając o nim rodziców/prawnych opiekunów/. 
 
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz 
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 

 
4. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć 

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

 
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 

skład komisji wchodzą:  
 

 a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 
              przewodniczący komisji; 
 b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
 c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako członek komisji. 
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6. Nauczyciel, o którym mowa w podpunkcie „b” moŜe być zwolniony z udziału w 
pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę 
egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z 
tym Ŝe powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 
porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:  

 
 

a) skład komisji; 
b) termin egzaminu; 
c) pytania egzaminacyjne; 
d) wynik egzaminu; 
e) ocenę ustaloną przez komisję. 

 
 
 Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. 
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ROZDZIAŁ V 
 

P R O J E K T   E D U K A C Y J N Y    W   G   I  M  N  A  Z  J  U  M    

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 róŜnorodnych metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego moŜe dotyczyć wybranych treści nauczania 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub 
wykraczać poza te treści. 

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

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w 
porozumieniu z radą pedagogiczną. 

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu 
wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 
projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o 
warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

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

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemoŜliwiających udział ucznia w 
realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum moŜe zwolnić ucznia z realizacji 
projektu edukacyjnego. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w 
miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu 
edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona"."; 

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną i zawarte są w Regulaminie Realizacji Projektów Edukacyjnych w Gimnazjum w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Grodkowie.  
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ROZDZIAŁ VI 
 

 
E G Z A M I N Y   P R Z E P R O W A D Z A N E  W  O S T A T N I M  R O K U  

N A U K I   W   S Z K O L E   P O D S T A W O W E J,  G I M N A Z J U M    
I   S Z K O L E   P O N A D G I M N A Z J A L N E J 

 
§ 1. 

Od roku szkolnego 2011/2012: 
 
1. W klasie VI szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza 
sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego.  
 
2. W klasie III gimnazjum Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin 
obejmujący opanowania umiejętności, określonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego:  
 
• w części pierwszej – umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów 
humanistycznych, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 
• w części drugiej – umiejętności i wiadomości z zakresu wiadomości matematyczno – 
przyrodniczych, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,  
• w części trzeciej - umiejętności z języka obcego nowoŜytnego, określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego, 
 
3. W celu zorganizowania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dyrektor komisji 
okręgowej powołuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego 
upowaŜniając go do powołania pozostałych członków tego zespołu spośród nauczycieli 
zatrudnionych w danej szkole.  
 
4. W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być 
nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części egzaminu. 
  
5. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub 
egzaminu w ustalonym terminie albo go przerwał, przystępuje do niego w dodatkowym 
terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niŜ do 20 sierpnia 
danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.  
 
6. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu do 20 sierpnia danego roku, 
powtarza ostatnią klasę i przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu w następnym roku.  
 
7.W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemoŜliwiających 
przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku, 
dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, moŜe 
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zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu. Na świadectwie 
ukończenia szkoły wpisuje się zamiast wyniku sprawdzianu lub egzaminu „zwolniony”.  
 
8. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego odnotowuje się na świadectwie 
ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.  
 

§ 2. 
 

1. W ostatniej klasie szkoły zawodowej komisja okręgowa przeprowadza egzamin 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe;  
 
2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania 
wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego.  
 
3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe tzw. egzamin zawodowy jest 
przeprowadzany dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych przez okręgową 
komisje egzaminacyjną w dwóch etapach : pisemnym i praktycznym: 
 
1) etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części podczas 
których zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości i 
umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie oraz w części drugiej zadania 
związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą . Odbywa się w naszej placówce. 
2) etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego sprawdzającego 
praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie odbywa się w 
wyznaczonej przez OKE placówce.  
 
4.Termin egzaminu ustala dyrektor Komisji Centralnej.  
 
5. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego składa pisemną deklaracje 
dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego w danym zawodzie do 20 grudnia roku 
szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu.  
  

§ 3. 
 

1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym nie 
przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.  
 
2. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przystępują do sprawdzianu i 
egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formach dostosowanych do potrzeb uczniów 
zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
 
3. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na 
niepełnosprawności sprzęŜone mogą być zwolnieni przez dyrektora  właściwej okręgowej 
komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, a uczniowie 
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posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności 
sprzęŜone, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mogą być 
zwolnieni przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku 
przystąpienia do egzaminu – na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie 
zaopiniowany   przez dyrektora szkoły. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jednolity tekst Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną  
dn. 26,04,2012r.  
 
Wewnątrzszkolny System Oceniania jest dokumentem otwartym. Zmiany wprowadza Rada Pedagogiczna 
stosownie do swoich kompetencji, uwzględniając wyniki ewaluacji. 
 
WSO dostępne jest w dokumentach Placówki oraz na stronie www.sosw_grodkow.wodip.opole.pl 
 
poprawki naniesiono w składzie: 
mgr Krystyna Makarucha 
mgr Małgorzata Sawicka 
mgr Adam Zagórski 
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SPIS TRESCI 
 

TREŚĆ STR 
Postanowienia ogólne 
 

2 

Podstawa prawna 
 

2 

Wymagania edukacyjne 
 

3 

Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów 
 

6 

Skala ocen 
 

6 

Zasady oceniania 
 

7 

Kryteria ocen 
 

9 

Ocenianie zachowania 
 

12 

Oceny z zachowania 
 

12 

Kryteria ocen z zachowania 
 

13 

Promocja i klasyfikacja 
 

16 

Promocja z wyróŜnieniem 
 

16 

Sposoby informowania rodziców/opiekunów o osiągnięciach edukacyjnych 
uczniów 
 

16 

Zwolnienie ucznia z obowiązkowych zajęć 
 

17 

Zasady klasyfikowania uczniów 
 

17 

Warunki i zasady poprawiania oceny bieŜącej 18 
 

Warunki i zasady uzyskiwania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej 
wyŜszej niŜ planowana 
 

18 

Egzamin poprawkowy 
 

19 

Projekt edukacyjny w gimnazjum 
 

21 

Egzaminy przeprowadzane w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, 
gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej  
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