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Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015 roku. 

Opinia Rady Rodziców z dnia……………………………… 

  

Ocenianiu podlegają: 



 osiągnięcia edukacyjne uczniów 

 zachowanie ucznia 

 

 

 

§1 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1. Wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających  z realizowanych w szkole programów 

nauczania; 

2. Wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§2 

 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

 

§3 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
postępach w tym zakresie, 

2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

3. udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
4. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu , 
5. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia  



6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

 

§4 

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

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

2. ustalenie kryteriów oceniania zachowania, 
3. ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole, 

4. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, 
5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, 
6. ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz 
o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

 

§ 5 

 

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów  oraz ich rodziców 
(opiekunów prawnych), o: 

1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 
realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

 

 

 

§6 

 



Wymagania edukacyjne , o których mowa w §5, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym; 

2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 
orzeczenia; 

3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się  lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 
potrzebę takiego dostosowania- na podstawie tej opinii; 

4. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na 
podstawie tej opinii. 

 

§7 

 

Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców (opiekunów prawnych) o: 

1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§8 

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. 

 

§ 9 

 

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

 

§10 

 



Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

§11 

Ocenienie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 
uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 
powinien dalej się uczyć. 

 

§12 

 

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze 
względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, 
posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na 
wcześniejszym etapie edukacyjnym. 

 

§13 

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 
 bieżące; 
 klasyfikacyjne: 

 śródroczne i roczne 

 końcowe 

§14 

 

Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców (opiekunów prawnych). Nauczyciel uzasadnia 
ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły 

§15 

 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom 
(opiekunom prawnym). 

§16 

 

Uczeń podlega klasyfikacji: 



1. śródrocznej i rocznej; 
2. końcowej. 

 

§17 

 

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 
z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. Klasyfikację śródroczną 
przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w terminie określonym w statucie 
szkoły. 

 

§18 

Jeżeli  w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 
szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

 

§19 

 

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania : 

1. Z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną ocenę klasyfikacyjną z tych 
zajęć; 

2. Dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 
zajęć. 

 

 

§20 

Na klasyfikację końcową składają się: 

1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 
programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym, oraz 

2. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 
odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo niższych 
w szkole danego typu, oraz 

3. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 



 

§21 

 

Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej danego typu. 

 

§22 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 
obszary: 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
3. Dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
5. Dbałość o piękno mowy ojczystej; 
6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7. Okazywanie szacunku innym osobom. 

 

§23 

 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględniać wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 
jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

§24 

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie maja wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

 

§25 

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2. Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

 



§26 

 

Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego 
rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i 
formie określonych w statucie szkoły. 

 

§27 

 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne (biorąc pod uwagę oceny cząstkowe 
wystawione w danym semestrze- w liczbie co najmniej pięciu), a śródroczną i roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania- wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 
danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

 

§28 

 

W szkole śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia 
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący 
dane zajęcia edukacyjne. 

§29 

Termin ustalenia ocen określa statut szkoły. 

 

§30 

 

W klasach I-III szkoły podstawowej: 

1. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalone w 
sposób określony w statucie szkoły 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są 
ocenami opisowymi. 

 

§31 



 

W klasach I-III szkoły podstawowej oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje. 

 

 

§32 

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej: 
 Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania są ustalone w sposób określony w statucie szkoły; 

 Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania są ustalane według kryteriów zawartych w § 23 

 

 

 

§33 

 

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczna i końcową ocenę klasyfikacyjną 
zachowania ustala się według następującej skali: 

 Wzorowe; 
 Bardzo dobre; 
 Dobre; 
 Poprawne; 
 Nieodpowiednie; 
 Naganne. 

 

§34 

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 

 Stopień celujący – 6 
 Stopień bardzo dobry – 5 
 Stopień dobry – 4 
 Stopień dostateczny – 3 
 Stopień dopuszczający – 2 
 Stopień niedostateczny – 1 

 
 

§35 



 
Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny: 6,5,4,3,2. 
 

§36 
 
Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu – 1 

 

 

§37 

Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I –III 
uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  
w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego 
oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 
trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 

§38 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 
artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 
wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 
ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§39 

 

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 
zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

 

§40 

 

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

 

§41 



 

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny.  

 

§42 

Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny za zgoda rady pedagogicznej. 

 

§43 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

 

§44 

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

§45 

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 

terminie ustalonym zgodnie z §46, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

§46 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

 

§47 

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

 

§48 

 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako przewodniczący komisji; 
2. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 



 

§49 

Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów – rodzice 
(opiekunowie prawni) ucznia. 

 

§50 

Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zwierający w szczególności: 

1. Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2. Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 
3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
4. Imię i nazwisko ucznia; 
5. Zadania egzaminacyjne; 
6. Ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 

§51 

 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 
Protokół  stanowi załącznik do arkusza ucznia. 

 

§52 

Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 

 

 

 

§53 

 

Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że 
te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§54 



 

Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku promocję do klasy 
programowo wyższej. 

§55 

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

 

§56 

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

 

§57 

Począwszy do klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne 
oceny klasyfikacyjne. 
 

§58 

 

Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza odpowiednio 
klasę. 
 

§59 
 

Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 
 w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 
 w przypadku szkoły podstawowej – przystąpił ponadto do sprawdzianu  

§60 

Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w pkt. 61, powtarza 
ostatnia klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę 
klasę, do sprawdzianu. 
 

§61 



Sprawdzian jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te 
wymagania. 
 

 

§62 
 

Sprawdzian jest  przeprowadzany: 
 w terminie głównym – w szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka 

kończy się w semestrze wiosennym – w kwietniu. 
 

§63 
 

Sprawdzian jest przeprowadzany w formie pisemnej. 
 
 
 

§64 
 

Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje: 
 W części pierwszej- wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz 

matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych 
przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub 
przyrodniczym; 

 W części drugiej- wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego. 
 

§65 

 

Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego 
uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
 

§66 
 

Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września 
roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian pisemną deklarację wskazującą 
język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części drugiej sprawdzianu. 
 

 
§67 

Rodzice ucznia mogą złożyć do Dyrektora szkoły nie później niż na trzy miesiące przed 
terminem sprawdzianu pisemną informację o:    
- zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji; 
- rezygnacji z przystąpienia do części pierwszej sprawdzianu na mocy przepisów zawartych w 
Ustawie o Systemie Oświaty 

§68 



 
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

 Nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części w terminie głównym albo 
 Przerwał daną część sprawdzianu– przystępuje do sprawdzianu lub danej 

części sprawdzianu w terminie dodatkowym, w szkole, w której jest uczniem. 
 
 

§69 
 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 
do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej 
komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia 
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu. Dyrektor szkoły 
składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia. 
 

 

 

§70 
 
 

Wyniki sprawdzianu są przedstawiane w procentach. 
 

§71 
 

Wyniki sprawdzianu są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. 
 

§72 
 

Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły. 
 

§73 
 

Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom): 
 Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu, wydane przez 

okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. 
 
 

§74 
 

Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu, w warunkach 
odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie 
zdrowia wydanego przez lekarza. 
 

§75 
 

Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do 



sprawdzianu, w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii. 
 

§76 
 

Uczeń, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego 
tekstu, może przystąpić do: 

 Części pierwszej sprawdzianu, – w warunkach i formie dostosowanych do 
jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z 
tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

 
§77 

 
Dostosowanie form sprawdzianu, którym mowa w pkt. 75, polega na przygotowaniu 
odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności ucznia, 
z tym , że nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. 

 
§78 

 
Dostosowanie formy sprawdzianu, polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy 
egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka 
polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. 
 

§79 
 

Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, polega odpowiednio na: 
 Zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności ucznia; 
 Zapewnienie uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; 
 Wykorzystanie odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych; 
 Odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie 

sprawdzianu; 
 Ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do 

przeprowadzenia sprawdzianu, uwzględniając potrzeby edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne ucznia; 

 Zapewnieniu obecności i pomocy w czasie sprawdzianu, nauczyciela 
wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z 
zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, jeżeli jest to niezbędne do 
uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu 
specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

 
 

§80 
 



Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form 
przeprowadzania sprawdzianu, wymienionych w komunikacie, wskazuje sposób lub sposoby 
dostosowania warunków lub form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, 
o którym mowa w pkt. 75 
 

 

§81 

 

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców 
ucznia, o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania 
sprawdzianu, do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.  
 

 

 

 

§82 

 

Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych 
sposobów dostosowania, o których mowa w pkt. 80, w terminie 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania informacji, o której mowa w pkt. 80 

 

§83 

 

Przystąpienie do sprawdzianu, w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i możliwości 
ucznia o których mowa w pkt. 79 zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. 
 
 
 
 

§84 
 
 
Za organizację i przebieg sprawdzianu, w danej szkole odpowiada dyrektor szkoły. 
 

§85 
 
Do przeprowadzenia sprawdzianu, w danej szkole dyrektor szkoły powołuje zespół 
egzaminacyjny. 
 

§86 
 
Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. W przypadku choroby 
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn 
uniemożliwiających jego udział w sprawdzianie, albo wynikających z konieczności 
zapewnienia właściwej organizacji tego sprawdzianu, przewodniczącym zespołu 
egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez dyrektora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej. 
 



 
§87 

 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, 
powołuje odpowiednio: 

 Zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, w poszczególnych salach 
egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów. 

 
§88 

 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w danej szkole 
odpowiednio sprawdzianu, w tym: 

 Informuje uczniów, którzy zamierzają przystąpić  do sprawdzianu,  
 Zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji 

niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu,  
 Zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczniów podczas sprawdzianu,  
 Zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne 

niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu, od momentu odbioru  
materiałów egzaminacyjnych do momentu ich przekazania dyrektorowi OKE 

 
§89 

 
Procedury przeprowadzenia sprawdzianu określa Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
 
 
 

 
§90 

 
Przebieg sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego jest 
dokumentowany w protokołach tego sprawdzianu 
 
 

§91 

W czasie trwania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego każdy 
uczeń, słuchacz albo absolwent pracuje przy osobnym stoliku, w odległości zapewniającej 
samodzielność pracy.  

 
§92 

Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany sprawdzian, egzamin gimnazjalny i 
egzamin maturalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz 
materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie, ani korzystać z nich 
w tej sali.  
 

§93 
 



Uczeń, słuchacz albo absolwent samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu 
egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie 
trwania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego. 

 
§94 

W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:  
1) niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia,  
2) występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie 
rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia,  
– dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora 
szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu 
uczniowi, odpowiednio danej części sprawdzianu. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę 
informację uczniowi lub jego rodzicom, słuchaczowi albo absolwentowi.  
 

§95 
Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie 
której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić odpowiednio daną 
część sprawdzianu. Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w 
terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji.  
 
W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej 
umożliwia uczniowi lub jego rodzicom, zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie 
wyjaśnień, we wskazanym miejscu i czasie. 
 
 W przypadku braku możliwości przekazania uczniowi lub jego rodzicom, pisemnej informacji 
dotyczącej unieważnienia części sprawdzianu dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
informacji od dyrektora szkoły, rozstrzyga o unieważnieniu danej części sprawdzianu 
 
 

§96 

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

 

§97 

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 
ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

 

§98 



Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w §58, uniemożliwia 
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”. 

§99 

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

 

§100 

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

 

§101 

O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 
programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

§102 

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 

§103 

 

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęć edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 
ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

§104 

 



Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co 
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

 

 

Tryb odwoławczy od oceny: 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. Zastrzeżenia, których mowa w pkt. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
 w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

 w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
5. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

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

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

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład  wchodzą: 
 Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako 

przewodniczący komisji; 
 Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
 Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

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

9. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zwierający w szczególności: 
 Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 



 Imiona i nazwiska osób wchodzących skład komisji; 
 Termin egzaminu poprawkowego 
 Imię i nazwisko ucznia; 
 Zadania egzaminacyjne; 
 Ustaloną ocenę klasyfikacyjna. 

10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, przeprowadza się w formie pisemnej i 
ustnej. 

12. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, 
zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

13. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w 
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z 
uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 
  



SPOSOBY SPRAWDZANIA DYDAKTYCZNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PZSiPS W LEGIONOWIE 

 

1. FORMY I NARZĘDZIA: 

 Prace pisemne i sprawdziany, testy, klasówki 

 Wypowiedzi ustne, rozmowy, dyskusje, 

 Ciche czytanie ze zrozumieniem – opracowane pytania, problemy do testów, 

 Ćwiczenia praktyczne ( utwory, wytwory) obserwacja ucznia w różnych sytuacjach podczas 

pracy w grupach. 

 

2. CZESTOTLIWOŚĆ: 

 Po opracowanym dziale, 

 Na koniec semestru, 

 Na progach edukacyjnych, 

 W miarę potrzeb. 

 

3. ZASADY: 

 Zapoznanie uczniów z zakresem materiału objętego sprawdzianem (na 1 tydzień przed 

sprawdzianem), 

 Określenie terminu sprawdzenia i oddania prac (max 7 dni), 

 Nauczyciel przedmiotu ustala i zapoznaje uczniów z kryteriami uzyskiwania poszczególnych 

ocen. 

 

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH 

 

1. UCZNIOWIE: 

 Ustna informacja o umiejętnościach i brakach, 

 Pisemna w zeszytach przedmiotowych i w dzienniczkach, 



 Recenzja prac pisemnych, 

 Prezentacja osiągnięć – wystawki, gazetki. 

 

2. RODZICE: 

 Informacja w zeszytach przedmiotowych i w dzienniczku ucznia, 

 Kontakty indywidualne w zależności od potrzeb, 

 Wywiadówka min 3 razy w roku, 

 Zorganizowanie w każdym semestrze po 1 „dniu otwartym” 

  



SYSTEM NAGRADZANIA UCZNIÓW ZA OSIĄGNIĘCIA 

 

1. OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE: 

1) pochwała ustna udzielona przez nauczyciela wobec klasy, 

2) pochwała pisemna w zeszycie pochwał, 

3) pochwała udzielona przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych 

w Legionowie na apelu szkolnym, 

4) dyplom za szczególne osiągnięcia, 

5) nagroda rzeczowa, 

6) list gratulacyjny dla rodziców, 

7) odznaka „Wzorowy Uczeń” wręczana przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół 

i Placówek Specjalnych w Legionowie na apelu szkolnym, 

8) stypendium za wyniki w nauce przyznawane przez Dyrektora Placówki, 

9) nagroda Starosty Legionowskiego, 

10) puchar przechodni dla klasy za osiągnięcie najwyższej średniej z ocen w danym semestrze. 

 

2. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE I SPORTOWE ORAZ KONKURSY WIEDZY: 

1) dyplom za szczególne osiągnięcia, 

2) pochwała udzielona przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych 

w Legionowie na apelu szkolnym, 

3) nagroda rzeczowa, 

4) informacja na stronie internetowej placówki, 

5) informacja w kronice szkolnej, 

6) informacja w gazetce szkolnej  

7) informacja na tablicy ogłoszeń dla rodziców, 

8) list gratulacyjny dla rodziców, 

9) informacja w mediach lokalnych i ogólnopolskich. 

 

 

 

 


