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1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
postępach w tym zakresie,
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, postępów w nauce i zachowaniu,
d) dostarczenie rodzicom / prawnym opiekunom/ i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umoŜliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych obowiązkowych i
dodatkowych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
b) formułowanie trybu (kryteriów) oceniania zachowania oraz informowania o nim uczniów
i rodziców,
c) bieŜące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali ocen i w formach przyjętych
w niniejszym regulaminie oraz zaliczanie zajęć edukacyjnych (wychowanie do Ŝycia
w rodzinie w kl.V, VI),
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających,
e) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunków ich poprawiania

3. Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję:
a)
b)
c)
d)

diagnostyczną – określa aktualny stan wiedzy i umiejętności ucznia
informacyjną – informuje o osiągnięciach ucznia
wspierającą – podkreśla osiągnięcia a nie braki w wiedzy i umiejętnościach ucznia
motywującą – zachęca do samokształcenia

4. Przedmiotem oceny jest:
a)
b)
c)
d)

zakres opanowanych wiadomości,
zrozumienie materiału nauczanego,
umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych
sposób przekazywania wiadomości i umiejętności.

5. Oceny dzielą się na:
a)
b)
c)
d)

bieŜące (cząstkowe),
klasyfikacyjne śródroczne,
klasyfikacyjne roczne.
klasyfikacyjne końcowe (dotyczy klasy programowo najwyŜszej)
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II.

Tryb oceniania osiągnięć edukacyjnych

1. Zasady oceniania
a) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów)
b) Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający
ocenę powinien ją uzasadnić
c) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie zalecenia publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego
stwierdzono trudności w uczeniu się
d) Wobec uczniów o obniŜonych wymaganiach stosuje się indywidualne kryteria
oceniania
e) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki (sztuki) –
nauczyciel powinien brać w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć
f) W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych
moŜliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego,
informatyki, technologii informacyjnej, wydanej przez lekarza, podejmuje decyzję o
czasowym zwolnieniu z zajęć. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania
fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
g) Uczeń nieobecny w szkole podczas sprawdzania i oceniania powinien wykonać
zadanie w innym czasie lub formie
h) Ocenianie ma charakter ciągły i systematyczny
i) W kształceniu zintegrowanym obowiązuje opisowa ocena śródroczna i roczna
j) Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy:
• Kryteria ocen z religii (w skali cyfrowej 1-6) zatwierdzone zostały na
Konferencji Episkopatu Polski, przez Komisję Wychowania Katolickiego,
zapisane w Dyrektorium Katechetycznym
• Kryteria opracowane zostały według podstawy programowej oraz
dostosowane do programu nauki religii dla szkół podstawowych
• Szczegółowe zasady oceniania zostały odrębnie opracowane przez nauczycieli
katechetów

2.Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności
W szkole obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
a) pisemne:
- prace klasowe (najmniej 2 w ciągu semestru) zapowiadane z tygodniowym
wyprzedzeniem
- sprawdziany (muszą być zapowiedziane)
- kartkówki (obejmują najwyŜej 3 ostatnie lekcje )
- testy
- zadania domowe
- dyktanda
- prace dodatkowe
- referaty
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- własna twórczość
b) ustne:
- odpowiedzi (nauczyciel przedmiotu ustala ich minimalną ilość w semestrze)
- wypowiedzi bieŜące w klasie
- recytacje
c) sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne (dotyczącą ustalania ocen z wychowania
fizycznego, techniki, informatyki, sztuki).

3. Zasady sprawdzania wiedzy.
a) Prace klasowe muszą być zapowiedziane i zapisane w dzienniku lekcyjnym
z tygodniowym wyprzedzeniem
b) KaŜda praca klasowa powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową z podaniem
kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych np.zasad punktacji.
c) Prace klasowe musza być ocenione i omówione w ciągu dwóch tygodni.
d) Sprawdzian z ostatniej lekcji lub kontrola samodzielnego zadania domowego nie musi
być zapowiadana.
e) W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyŜej 2 prace pisemne, w ciągu dnia
jedna.
f) Najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją naleŜy zakończyć przeprowadzanie
prac klasowych.
g) Uczniowie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej
są oceniani wg odrębnych kryteriów stosowanych przez danego nauczyciela.
h) Punktem wyjścia do analizy postępów ucznia w II etapie edukacyjnym moŜe być
sprawdzian przeprowadzony przez nauczycieli uczących na koniec klasy III lub na
początek klasy IV.
i) KaŜdy dział programowy kończy się pomiarem (test, sprawdzian, praca klasowa).
j) Na kaŜdych zajęciach nauczyciel sprawdza przygotowanie się uczniów.
4. Zasady i formy poprawiania stopnia osiągnięć uczniów.
a.
b.
c.
d.
e.

Analiza błędów po pracy klasowej i sprawdzianie
Wyznaczanie dodatkowych zadań o zróŜnicowanym stopniu trudności
Określony termin poprawy – 7 dni, poprawa moŜe być jednokrotna
Wyznaczenie innego terminu sprawdzenia wiadomości dla ucznia nieobecnego
Organizowanie pomocy koleŜeńskiej

IV. Wymagania edukacyjne i ogólne kryteria ocen
Wymagania edukacyjne określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć
po zakończeniu etapu nauczania.
Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele w oparciu o podstawy
programowe i programy nauczania.
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Klasyfikacja treści nauczania na poszczególne poziomy wymagań

POZIOM
WIADOMOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI

KATEGORIA
zapamiętanie wiadomości
zrozumienie wiadomości
stosowanie wiadomości
w sytuacjach typowych
stosowanie wiadomości
w sytuacjach problemowych

STOPIEŃ WYMAGAŃ
wymagania konieczne (K)
wymagania podstawowe (P)
wymagania rozszerzające (R)
wymagania dopełniające (D)

Treści wykraczające poza wymagania programowe stanowią odrębną kategorię, są to wymagania
wykraczające (W),
Wymagania zostały szczegółowo opracowane w odniesieniu do kaŜdego poziomu kształcenia w i
etapie edukacyjnym oraz w odniesieniu do kaŜdego przedmiotu – II etapu edukacyjnego w oparciu o
podstawę programową:

Rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2007r., zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół.
1. Oceny bieŜące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV-VI ustala się
wg następującej skali:
stopień celujący - 6
stopień bardzo dobry - 5
stopień dobry - 4
stopień dostateczny – 3
stopień dopuszczający - 2
stopień niedostateczny - 1
2. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są
ocenami opisowymi
3. W bieŜącym ocenieniu ucznia kl.IV-VI dopuszcza się stosowanie „+” i „-„
4. Przyjęto następujące ocenianie według zasad pomiaru dydaktycznego – / testy, prace
kontrolne/
OCENA

Niedostateczny
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Celujący

WYMAGANIA
PODSTAWOWE (P)
do 59%
60%
80%
90%
98%
99%
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WYMAGANIA
PONADPODSTAWOWE
(PP)
do 59%
60%
80%
99%+dodatkowe

0 – 35% niedostateczny
36 – 50% dopuszczający
51 – 70% dostateczny
71 - 88% dobry
89 - 98% bardzo dobry
99% i > celujący

proste sprawdziany, kartkówki

5. Ustala się następujące kryteria ogólne stopni w klasach IV-VI

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
przedmiotów w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programów nauczania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje takŜe zadania wykraczające poza program nauczania
danej klasy
 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
 został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
Bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotów w danej klasie
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadana
wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach

Dobry otrzymuje uczeń, który:
 opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości
relacji miedzy elementami wiedzy z danego przedmiotu nauki
Dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umoŜliwiającym postępy w dalszym
uczeniu się tego przedmiotu
 rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności czasem przy pomocy nauczyciela
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Dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 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.
 rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu
trudności

Niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności
określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach
uniemoŜliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.
Szczegółowe zasady oceniania zawierają przedmiotowe kryteria oceniania opracowane
przez poszczególnych nauczycieli.

6. W klasach I-III stosuje się ocenę opisową.
7. Przyjęto następujące nazewnictwo do oceny opisowej:
„celująco” otrzymuje uczeń, który:
-

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania
potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
w nowych sytuacjach
proponuje rozwiązania nietypowe, samodzielnie rozwiązuje zadania o duŜym
stopniu trudności
nie popełnia błędów w proponowanych rozwiązaniach
jest laureatem konkursu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego

„znakomicie” otrzymuje uczeń, który:
- poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w
typowych sytuacjach
- popełnia nieliczne błędy, które potrafi samodzielnie poprawić
- pracuje w szybkim tempie
„dobrze” otrzymuje uczeń, który:
- opanował i stosuje większość wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie
typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności
- popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić
- przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o duŜym
stopniu trudności
- czyni postępy
- pracuje w zadawalającym tempie
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„prawie dobrze ” otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości, ale nie zawsze stosuje je do rozwiązywania typowych
zadań teoretycznych i praktycznych
- przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o
niewielkim stopniu trudności
- pracuje w wolnym tempie
- popełnia błędy, które po wskazaniu nie zawsze potrafi samodzielnie poprawić
„ słabo” otrzymuje uczeń, który:
- ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które nie przekreślają moŜliwości
uzyskania przez niego podstawowej (elementarnej) wiedzy
- potrafi w niewielkim stopniu, w prawidłowy sposób zastosować poznane
wiadomości i umiejętności
- pracuje bardzo wolno
- popełnia liczne błędy, nie zawsze potrafi je poprawić nawet z pomocą nauczyciela
„ bardzo słabo” otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności
- nie potrafi samodzielnie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)
stopniu trudności
- pracuje bardzo wolno lub nie podejmuje prób wykonania powierzonych mu zadań
Oceny bieŜące będą zapisywane w dzienniku cyfrą w skali punktowej od 6 do 1.
Określenie celująco odpowiada 6 punktom, znakomicie – 5 pkt., dobrze – 4 pkt., prawie
dobrze – 3 pkt., słabo – 2 pkt., bardzo słabo – 1 pkt.
Szczegółowe zasady oceniania zostały odrębnie opracowane przez nauczycieli dla
poziomu klas I, II, III.
Taki tryb oceniania dotyczy takŜe nauki języka obcego w klasie I, II i III. Szczegółowe
kryteria oceniania zostały opracowane przez nauczycieli uczących w klasach I, II i III /j.niemiecki,
j. angielski/

V.

Zasady i kryteria ustalania ocen zachowania uczniów

1. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli
uczących, pracowników szkoły, uczniów (samorządu klasowego), z zastrzeŜeniem:
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, naleŜy uwzględnić wpływ stwierdzonych
zaburzeń lub odchylenia jego zachowania na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
2. Ocena ustalona przez wychowawcę nie później niŜ 7 dni przed radą klasyfikacyjną jest
ostateczna.
W szczególnych sytuacjach złamania regulaminu szkolnego ustalona ocena moŜe ulec
zmianie decyzją rady pedagogicznej i po wcześniejszym poinformowaniu rodziców ucznia,
którego sytuacja dotyczy
3.Ocena zachowania nie moŜe mieć wpływu na:
-oceny z zajęć edukacyjnych
-promocję do klasy programowo wyŜszej lub ukończenie szkoły z zastrzeŜeniem:
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a. 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 roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania oraz
b. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyŜszej, a uczeń klasy programowo najwyŜszej w danym typie nie kończy
szkoły.
4.Oceny śródroczne i roczne w klasach IV-VI przyjmuje się wg następującej skali:
wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne
5. Ocena zachowania powinna być szczegółowo uzasadniona zgodnie z przyjętymi kryteriami
oceniania

6.Na ocenę zachowania składa się:
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.
h)noszenie mundurka szkolnego
7. Przyjmuje się, Ŝe kaŜdy uczeń otrzymuje wyjściową ocenę dobrą.
8. Kryteria wymagań na oceny zachowania:

Wzorowe
 wzorowa frekwencja
 wysoka kultura osobista:
- dbałość o kulturę słowa
- poszanowanie godności własnej i innych
- dbałość o estetykę otoczenia
- strój galowy na uroczystości szkolne
 aktywne uczestnictwo w Ŝyciu szkoły i środowisku:
- praca w samorządzie uczniowskim, dyŜury
- pomoc w nauce słabszym kolegom i chorującym
- przygotowanie i udział w uroczystościach szkolnych
- działalność w organizacjach pozaszkolnych
 reprezentowanie szkoły na zewnątrz:
- udział w konkursach, zawodach sportowych

samodzielna praca na rzecz wzbogacania bazy dydaktycznej szkoły

wzorowe wypełnianie obowiązków i przestrzeganie zasad regulaminów szkolnych

systematyczne noszenie mundurka szkolnego

noszenie stroju galowego na uroczystości szkolne: biała bluzka/ koszula, granatowa
spódnica / spodnie
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Bardzo dobre










udział w konkursach szkolnych i zawodach sportowych
wzorowa frekwencja
godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią (dbałość o kulturę słowa)
wypełnianie obowiązków bez zastrzeŜeń i przestrzeganie zasad przyjętych
regulaminów
uzyskiwanie pochwał nauczycieli
usprawiedliwione wszystkie uzasadnione nieobecności
pozytywne relacje i akceptacja zespołu klasowego
systematyczne noszenie mundurka szkolnego
noszenie stroju galowego na uroczystości szkolne: biała bluzka/ koszula,
granatowa spódnica / spodnie

Dobre
 dopuszcza się 3 spóźnienia w ciągu semestru
 właściwa kultura osobista (dbałość o kulturę słowa)
 postawa ucznia „starająca się” wypełniać obowiązki szkolne i zasady przyjęte w
regulaminach
 wykazywanie oznak szacunku dla pracowników szkoły
 dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych
 unikanie konfliktów
 akceptacja przez zespół klasowy
 dopuszczalny 3-krotny brak pełnego umundurowania
 dopuszczalny jednokrotny brak stroju galowego

Poprawne











do 15 godzin nieusprawiedliwionych
do 10 spóźnień na semestr
drobne uchybienia w stosunku do uczniów i nauczycieli
nie zawsze wypełnia obowiązki szkolne
mała aktywność społeczna
sporadyczne uwagi nauczycieli, wychowawcy
popada sporadycznie w sytuacje konfliktowe
nie zawsze dba o kulturę słowa
dopuszczalny 4 -10 –krotny brak pełnego umundurowania
dopuszczalny 2- krotny brak stroju galowego
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Nieodpowiednie







powyŜej 15 godzin nieusprawiedliwionych na semestr (do 25)
niska kultura osobista, brak szacunku do pracowników szkoły
brak dbałości o kulturę słowa
lekcewaŜenie obowiązków i zasad regulaminów szkolnych
częste uwagi wychowawcy i nauczycieli
zachowania konfliktowe
- dokuczanie kolegom
- szantaŜ
- powodowanie bójek
niszczenie mienia
kradzieŜ
brak stroju galowego
brak mundurka powyŜej 10 razy






Naganne
 powyŜej 25 godzin nieusprawiedliwionych na semestr
 zachowanie agresywne i patologiczne
- umyślne niszczenie mienia
- palenie papierosów, picie alkoholu, kontakt z narkotykami
 świadome powodowanie sytuacji zagraŜających bezpieczeństwu własnemu
i innych
 świadome lekcewaŜenie obowiązków i zasad regulaminów szkolnych
 bardzo niski poziom kultury osobistej
- wulgarne słownictwo
- arogancki stosunek do pracowników szkoły
- notoryczny brak mundurka szkolnego
- niestosowny ubiór
 konflikty z prawem
7. W klasach I-III obowiązuje śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna zachowania.
8. Nazewnictwo i kryteria oceny opisowej zachowania w kl.I-III
Na ocenę zachowania składa się:
-

przestrzeganie regulaminu szkolnego i kontraktu klasowego
kulturalny i grzeczny stosunek do pracowników szkoły i kolegów
umiejętność opanowania swoich emocji, takich jak gniew, kłótliwość, złość
umiejętność współpracy z kolegami w zespole
chęć udzielania pomocy kolegom
zaangaŜowanie w Ŝycie klasy i szkoły
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
punktualność, obowiązkowość, pilność, sumienność
poszanowanie własność, utrzymanie porządku wokół siebie
dbałość o kulturę słowa
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•
•
•

„wzorowe”( w) – otrzymuje uczeń, który w pełni stosuje się do wszystkich wymagań
wymienionych powyŜej
„dobre” (d)– otrzymuje uczeń, który prawie w całości spełnia powyŜsze wymagania
„wymaga poprawy”(p) – otrzymuje uczeń, który nie stosuje się do w/w kryteriów

9. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a takŜe
na promocję ucznia do klasy programowo wyŜszej lub ukończenie szkoły z zastrzeŜeniem
opisanym w punkcie V.3
10. Ocenę zachowania ustala wychowawca po wcześniejszej konsultacji z nauczycielami
przedmiotów, zespołem klasowym

VI.
1.

Klasyfikowanie

W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie w dwóch terminach:

a) śródroczne za pierwsze półrocze w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi
*Klasyfikacja śródroczna (IV-VI) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i
zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali (zapis w niniejszym opracowaniu) –
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
*W klasach I-III klasyfikacja śródroczna ma charakter opisowy.
*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. Oceny bieŜące, klasyfikacyjne śródroczne i
roczne są ocenami opisowymi.
b) roczne w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych
*Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych 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 z zachowania według obowiązującej
skali.
- uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen wlicza się takŜe średnie ocen uzyskane z tych zajęć
*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 oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania (w formie opisowej)
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*Klasyfikacja roczna 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. Oceny bieŜące, klasyfikacyjne śródroczne i
roczne są ocenami opisowymi.
Na koniec klasy programowo najwyŜszej (szóstej) obowiązuje klasyfikacja końcowa.
Składają się na nią roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyŜszej oraz roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
się w klasach programowo niŜszych
a) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen wlicza się takŜe średnie ocen uzyskane z tych zajęć
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Klasyfikowanie śródroczne i roczne (1a, 1b), począwszy od klasy czwartej polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej z zachowania, wg skali
określonej w pkt.8 (Kryteria wymagań na oceny zachowania), z zastrzeŜeniem pkt. 1
i 3a i 3b (Zasady i kryteria ustalania ocen zachowania uczniów).
Klasyfikowanie roczne w klasach I-III (1a, 1b) polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny opisowej klasyfikacyjnej
oraz oceny klasyfikacyjnej opisowej zachowania
Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,
ocenę zachowania – wychowawca klasy na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
rady pedagogicznej.
Nauczyciele informują uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych oraz
końcowych i informacja ta jest odnotowana w dzienniczkach ucznia.
Nauczyciele i wychowawca przedstawiają oceny na posiedzeniu rady pedagogicznej,
która zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.
Oceny klasyfikacyjne i ocena zachowania nie mogą być zmienione lub uchylone decyzją
administracyjną
Ustalona przez nauczycieli niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna moŜe być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, dotyczy to takŜe uczniów klas VI
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.
W razie dłuŜszej nieobecności nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy i nie
wystawienia ocen śródrocznych lub rocznych, przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej dyrektor szkoły moŜe wyznaczyć innego nauczyciela do wystawienia
ocen w oparciu o istniejącą dokumentację.
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
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VII.

Tryb przeprowadzania egzaminów.

Egzamin klasyfikacyjny
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności moŜe zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej
lub na wniosek jego rodziców /prawnych opiekunów/ rada pedagogiczna moŜe wyrazić
zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
Egzamin klasyfikacyjny zdaje równieŜ uczeń:
a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki
b) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Nie moŜe
on przekraczać przyjętej w planie pracy szkoły daty posiedzenia Rady Pedagogicznej
poświeconej klasyfikacji rocznej uczniów. Z przyczyn losowych termin ten moŜe być
wydłuŜony do końca roku szkolnego.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie był
klasyfikowany, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Ocenę ustala nauczyciel – egzaminator.
W przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza
szkołą
egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który
zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel
zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji oraz
nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
Egzamin, w tym przypadku nie obejmuje zajęć edukacyjnych, takich jak: technika,
muzyka, plastyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Uczniowi nie ustala się oceny z zachowania.
Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem wychowania,
fizycznego, techniki, informatyki i sztuki, który ma przede wszystkim formę praktyczną.
Pytania egzaminacyjne /ćwiczenia praktyczne/ układa nauczyciel-egzaminator,
a zatwierdza dyrektor szkoły.
Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

- Imiona i nazwiska nauczycieli, a przypadku ucznia (pkt 3b) -skład komisji
- termin egzaminu
- zadania (ćwiczenia egzaminacyjne) /
- wynik egzaminu oraz ocenę
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia.
Protokół załącza się do arkusza ocen ucznia.
9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice lub opiekunowie prawni
ucznia.
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Egzamin poprawkowy

1.

2.

3.
4.

Począwszy od klasy IV włącznie do klasy VI, uczeń który w wyniku rocznej klasyfikacji
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, moŜe zdać
egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna moŜe wyrazić
zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej , z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki /techniki/ oraz wychowania fizycznego, z których
egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich /5 dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego/.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły .W skład
komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako
członek komisji

Nauczyciel, o którym mowa w pkt 4b., moŜe 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 Ŝe powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę
ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, moŜe przystąpić do niego w dodatkowym terminie
określonym przez dyrektora szkoły
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę, z zastrzeŜeniem pkt 9 i pkt 10
9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeŜenia do wyniku
egzaminu poprawkowego – ustalonej oceny, z tym Ŝe termin zgłoszenia zastrzeŜeń
wynosi 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna.
10. Uwzględniając moŜliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna moŜe jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem Ŝe te obowiązkowe
zajęcia są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo
wyŜszej.

5.
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Egzamin sprawdzający – Tryb przeprowadzania sprawdzianu w odniesieniu do
zastrzeŜeń, co do ustalonej oceny klasyfikacyjnej
1.

2.

3.
4.

5.

6.
a)

b)

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeŜenia do dyrektora
szkoły, jeŜeli uznają, Ŝe roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. ZastrzeŜenia mogą być zgłoszone w terminie
do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
W przypadku stwierdzenia, Ŝe 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:
a) 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;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala toczną ocenę
klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
W skład komisji wchodzą:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji,
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
• dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący
takie same zajęcia edukacyjne;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji,
• wychowawca klasy,
• wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w
danej klasie,
• pedagog, jeŜeli jest zatrudniony w szkole
• psycholog, jeŜeli jest zatrudniony w szkole
• przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
• przedstawiciel rady rodziców
Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie moŜe być niŜsza od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej, która
moŜe być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
• skład komisji,
• termin sprawdzianu
• zadania (pytania) sprawdzające
• wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
• skład komisji,
• termin posiedzenia komisji
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• wynik głosowania,
• ustaloną ocenę zachowania z uzasadnieniem
Do protokołu (pkt 4a) dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu
w wyznaczonym terminie, moŜe przystąpić do niego w dodatkowym terminie
określonym przez dyrektora szkoły
8. Komisja moŜe na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego podwyŜszyć
stopień w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, lub pozostawić stopień ustalony
przez nauczyciela, w przypadku negatywnego wyniku.

VIII.

Promowanie

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeŜeli w wyniku klasyfikacji końcowej na zakończenie
klasy szóstej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyŜsze od oceny niedostatecznej i przystąpił do
sprawdzianu.
2.Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyŜszej,
a) 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 moŜe postanowić o
promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyŜszej
równieŜ w ciągu roku szkolnego
3. W wyjątkowych przypadkach , rada pedagogiczna moŜe postanowić o powtarzaniu klasy
przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub
publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię
specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnymi opiekunami) ucznia
4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyŜszej, jeŜeli
ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyŜsze od
stopnia niedostatecznego z zastrzeŜeniem pkt. 9 (Klasyfikacja – egzamin poprawkowy).
5. Uczeń kl. IV-VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych średnią ocenę 4,75 i wyŜszą oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne z wyróŜnieniem.
a) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen wlicza się takŜe średnie ocen uzyskane z tych zajęć
6. Uczeń klasy III na zakończenie I etapu edukacyjnego otrzymuje nagrodę ksiąŜkową jeśli
ocena opisowa podsumowująca jego wiadomości i umiejętności wskazuje na jego rozwój i
wiedzę oraz wyróŜnił się kulturą osobistą.
7. Uczeń klasy VI kończący szkołę podstawową ze średnią ocen 5,5 z przedmiotów
obowiązkowych oraz wzorowym zachowaniem uzyskuje list pochwalny skierowany do
rodziców.
8. Za szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne, sportowe, zaangaŜowanie w prace SU
uczniowie mogą być wyróŜnieni na koniec roku szkolnego nagrodami rzeczowymi.
9. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyŜszej rada
pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami
(prawnymi opiekunami).
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XI. Zasady i sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach
edukacyjnych, postępach i wymaganiach oraz o kryteriach zachowania
1. Na początku kaŜdego roku szkolnego (do końca września) nauczyciele informują
uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o:
• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez
siebie programu nauczania
• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
• warunkach i trybie uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć 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 oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia – zapis w dzienniczku
ucznia.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne
prace kontrolne są przechowywane przez
nauczyciela do końca roku szkolnego. Uczeń i jego rodzice mogą otrzymać je do
wglądu na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
5. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach minimum 3 razy w roku
szkolnym, podczas zebrań i konsultacji.
6. Na 3 tygodnie przed końcem semestru i na 4 tygodnie przed rocznym
klasyfikowaniem, poszczególni nauczyciele są zobowiązani do poinformowania
uczniów o groŜących ocenach niedostatecznych i odnotowania tego faktu w zeszytach
przedmiotowych. Wychowawca klasy w tym samym terminie informuje rodziców i
odnotowuje to w dzienniku.
7. Na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele
informują uczniów i rodziców o przewidywanych stopniach śródrocznych
i rocznych. Informacja ta jest odnotowana w dzienniku lub zeszytach
przedmiotowych.
8. W klasach I-III stopień nabycia kompetencji w zakresie: czytania, pisania, mówienia
i słuchania, umiejętności rachunkowych, umiejętności praktycznych, zachowanie
bezpieczeństwa i zdrowia, współdziałanie w grupie, organizowanie pracy własnej
przez ucznia jest odnotowywane przez nauczyciela na bieŜąco: w zeszytach do zajęć i
zeszytach informacyjnych (dzienniczkach ucznia).
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X.
Informacje dotyczące sprawdzianu w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej
1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania
umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia
sprawdzianu w ostatnim dniu nauki w szkole podstawowej.
2. Sprawdzian w szkole dla dzieci przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.
3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do
sprawdzianu 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.
a) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania naleŜy
dostosować warunki i formy przeprowadzenia sprawdzianu do potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia, co moŜe nastąpić na podstawie tego orzeczenia
b) opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię
specjalistyczną , nie później niŜ do końca września roku szkolnego, w którym jest
przeprowadzany sprawdzian, ale nie wcześniej niŜ po ukończeniu klasy III szkoły
podstawowej
c) opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
niepublicznej poradni specjalistycznej rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają
dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest
przeprowadzany sprawdzian
4) Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia,
wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich
ze względu na stan zdrowia
a) za dostosowanie warunków i formy sprawdzianu do potrzeb uczniów (pkt 1 i 4) odpowiada
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
5) Uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do
sprawdzianu
6) Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzęŜoną niepełnosprawnością,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania
nauki w szkole ponadgimnazjalnej, moŜe być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z
obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
zaopiniowany przez dyrektora szkoły
6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są
zwolnieni ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu
odpowiednio laureata lub finalisty, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyŜszego wyniku ze
sprawdzianu Zaświadczenie przekłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu
egzaminacyjnego.
7. Za organizację i przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego
zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły
a) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niŜ na dwa miesiące
przed terminem sprawdzianu moŜe powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu
egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole
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b) jeŜeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu
choroby lub innych waŜnych przyczyn nie moŜe wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor
komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole
c) przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca powinni odbyć
szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez komisją okręgową
8) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego danej szkole w szczególności:
a) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu
b) listę uczniów przewodniczący przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu
elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora
komisji okręgowej, nie później jednak niŜ do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest
przeprowadzany sprawdzian
c) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie z
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
d) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niŜ na
miesiąc przed terminem sprawdzianu
e) powołuje spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące
przebieg sprawdzianu, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów
f) informuje uczniów warunkach przebiegu sprawdzianu przed jego rozpoczęciem
g) nadzoruje przebieg sprawdzianu
h) przedłuŜa czas sprawdzianu dla uczniów z dysfunkcjami (pkt 3, 3a, )
i) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian
i przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej
j) zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i
niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej
j) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania
sprawdzianu i przebiegu sprawdzianu
9. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upowaŜniony członek
szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami
zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu i
sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie
materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do
przeprowadzenia sprawdzianu
10. W przypadku stwierdzenia, Ŝe przesyłki, o których mowa w pkt 9 zostały naruszone, lub
nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu,
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upowaŜniony przez niego członek
szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji
okręgowej
11. Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów, o których mowa w punkcie 3, 3a, czas
sprawdzianu moŜe być wydłuŜony, nie dłuŜej jednak niŜ o 30 minut
12. W przypadku, gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach przewodniczący
szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w
poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie
samodzielnej pracy uczniów.
a) w skład zespołu nadzorującego wchodzą, co najmniej 3 osoby, w tym:
- Przewodniczący
- Co najmniej dwóch nauczycieli , z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej
szkole lub placówce
b) przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności
odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali
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c) w przypadku, gdy w sali jest więcej niŜ 30 uczniów, liczbę członków zespołu
nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na kaŜdych kolejnych 20 uczniów
d) nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu
nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki
13. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały
niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu nie zostały naruszone. W przypadku
stwierdzenia, Ŝe pakiety zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
a) w przypadku stwierdzenia, Ŝe pakiety nie zostały naruszone przewodniczący szkolnego
zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących
oraz uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy
zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie
uczniów w poszczególnych salach
b) członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom
polecając sprawdzenie, czy zestawy zadań i karta odpowiedzi są kompletne
c) uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub
karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw lub kartę odpowiedzi
d) informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu
nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił
braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi
e) na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu wpisuje się kod
ucznia nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart
odpowiedzi
14. W czasie trwania sprawdzianu kaŜdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku.
Stoliki ustawione są w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy
uczniów
a) w sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian nie moŜna korzystać z Ŝadnych urządzeń
telekomunikacyjnych
15. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez
przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
a) w czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego moŜe zezwolić uczniowi
na opuszczenie sali przy zapewnieniu warunków wykluczających moŜliwość kontaktowania
się ucznia z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej
b) w czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie,
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu
nadzorującego oraz ewentualnie obserwatorzy z zewnątrz
c) w czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się Ŝadnych wyjaśnień dotyczących
zadań ani ich nie komentuje
16. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub,
jeŜeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę
pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego uniewaŜnia
pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację o uniewaŜnieniu pracy ucznia
i przerwaniu sprawdzianu zamieszcza się w protokole.
17. Uczeń moŜe uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.
Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani
przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja na podstawie liczby
punktów przyznanych przez egzaminatorów
18. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
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19. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w
ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym
terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niŜ do dnia 20 sierpnia
danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
a) uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku,
powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym
roku.
b) w szczególnych wypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemoŜliwiających przystąpienie
w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na
udokumentowany wniosek dyrektora szkoły moŜe zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia
do sprawdzianu. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi
opiekunami) ucznia.
20. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona
praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu
w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
21. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie
odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
a) wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla
kaŜdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niŜ na 7 dni przed
zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku
sprawdzianu w
dodatkowym terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
b) zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
opiekunom).
22. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół o przebiegu
sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz
przewodniczący zespołów nadzorujących.
a) protokół przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.
b) dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych we właściwych
przepisach.

XI.

Dostosowanie wymagań do moŜliwości uczniów i ocenianie

1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się
uniemoŜliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z
podstawy
programowej i programu nauczania
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się
uniemoŜliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z
podstawy
programowej i programu nauczania następuje takŜe na podstawie opinii niepublicznej
poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia moŜe nastąpić na podstawie tego orzeczenia
3. W pracy z dzieckiem dyslektycznym naleŜy:
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a) stosować na przemian czytanie głośne i czytanie ciche utworów ze sprawdzaniem
zrozumienia tekstu,
b) utrwalać i powtarzać wiadomości przy kaŜdej nadarzającej się okazji w ciągu dnia,
c) polecać pisanie ołówkiem w większej liniaturze, szczególnie w początkowym okresie
nauki szkolnej,
d) przy ocenie prac pisemnych z języka polskiego nie brać pod uwagę błędów
dyslektycznych, które mogą znacznie ją obniŜyć (oceniać treść). Na ogólną ocenę z języka
polskiego powinny mieć wpływ wszystkie osiągnięcia w tym przedmiocie.
e) zadawać mniejsze partie do nauki czytania.
f) stosować, szczególnie w klasach nauczania zintegrowanego – pisanie z pamięci zamiast
formy dyktand
*Szczegółowe opracowania, dotyczące dostosowania wymagań do specyfiki pracy z uczniem
z dysleksją – zostały wnikliwie opracowane prze zespoły przedmiotowe.

XII.

Postanowienia końcowe:

JeŜeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej kl. III stwierdzi się, Ŝe poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemoŜliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyŜszej planuje się utworzenie klasy wyrównawczej lub terapeutycznej,
aby stworzyć uczniom szansę wyrównania braków.
Tworzenie klas wyrównawczych i terapeutycznych regulują odrębne przepisy.
2. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych klas i przedmiotów są dostępne w bibliotece
szkolnej.
3. Ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania dokonuje się na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego.
4. Podstawą ewaluacji jest całoroczny monitoring prowadzony przez wyznaczonych
członków rady pedagogicznej oraz pomiar skierowany do nauczycieli, rodziców i uczniów.
1.

Informacje dotyczące:
Nauczanie indywidualne:
W nauczaniu indywidualnym realizuje się treści nauczania wynikające z podstawy
programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z
ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły, dostosowane do moŜliwości
psychofizycznych ucznia.
Wymiar godzin zajęć nauczania indywidualnego realizowanych bezpośrednio z uczniem
wynosi:
• Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin
• Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej od 8 do 10 godzin
Zajęcia realizowane są z rozłoŜeniem, na co najmniej 3 dni w ciągu tygodnia.
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