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 Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach placówki 

publicznej. Jest trzyletnią szkołą integracyjną, obejmującą I etap 

edukacji. Siedziba placówki mieści się w Trzebnicy przy ulicy 

Wrocławskiej 10. 

 

 

 W celu formułowania obiektywnych ocen stanu wiedzy, 

umiejętności i sprawności uczniów, wprowadza się w szkole jednolity 

system oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzenia w 

szkole egzaminów. 

 Zasady powyżej wymienionych czynności zawarte są w 

szkolnym regulaminie oceniania, klasyfikowania, promowania i 

przeprowadzania egzaminów – w dokumencie o nazwie 

Wewnątrzszkolny System Oceniania, który nie może być sprzeczny z 

obowiązującym prawem oświatowym i zapisami statutu, z którym 

stanowi jednolitą całość. 

Wewnątrzszkolny System Oceniania stworzony został na potrzeby 

Językowej Integracyjnej Szkoły Podstawowej. 
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Wewnątrzszkolny System Oceniania został znowelizowany i 

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 27 sierpnia 2015  roku 

zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 roku. 
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§1 

 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 

 

1.1  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a)       poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, 

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c)      motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

d)      dostarczenie rodzicom (ilekroć w dokumencie mowa jest o rodzicach 

rozumie się przez to także prawnych opiekunów) i nauczycielom informacji o 

postępach,  trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno -  

wychowawczej.  

1.2 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz 

rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez ucznia 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów. Podane informacje rodzic otrzymuje na zebraniu i jest 

zobowiązany do zapoznania się z nimi oraz potwierdzenia tego podpisem. 

1.3 Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje 

uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania z 

zachowania.  

1.4 Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych 

opiekunów). Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), 

sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca 
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oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 

opiekunom ).  

1.5 Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

1.6 W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas 

określony z określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego. Decyzję 

o zwolnieniu ucznia z tych zajęć, podejmuje dyrektor szkoły na podstawie 

opinii wydanej przez lekarza. 

 

§ 2  

 

2.1  Nauczyciele uczący w klasach I - III prowadzą dziennik lekcyjny, w którym 

odnotowują osiągnięcia edukacyjne ucznia. 

2.2 W klasach I-III obowiązuje ocena klasyfikacyjna opisowa. Na koniec I 

półrocza nauczyciele sporządzają ocenę opisową, która jednocześnie jest 

informacją dla rodziców o postępach dziecka. Obowiązują oceny cząstkowe 

według skali ocen 1- 6. Kryteria ocen zamieszczone są w § 2 pkt 2.14. 

2.3 Ocena opisowa informuje o realizowaniu przez dziecko zadań nałożonych 

na niego przez nauczyciela oraz o stopniu ich opanowania. Pełni funkcję 

diagnozującą, motywującą a także korygującą.  

2.4 Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, polega na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć 

edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego planu nauczania 

opracowanego dla niego na podstawie opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, określonych w szkolnym planie nauczania ucznia w danym roku 
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szkolnym oraz ustaleniu ocen śródrocznych i końcoworocznych z zajęć 

edukacyjnych oraz ocen z zachowania. 

2.5 Ocena dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym oraz 

znacznym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz z zajęć dodatkowych jest 

oceną opisową.  

2.6 Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne 

podsumowujące osiągnięcia edukacyjne obowiązkowe ustala się według 

następującej skali: 

 

 

   stopień celujący         6 

   stopień bardzo dobry        5 

   stopień dobry         4 

   stopień dostateczny        3 

  stopień dopuszczający       2 

  stopień niedostateczny   1 

 

2.7  Dopuszcza się stosowanie przy ocenach cząstkowych znaku ''+" lub ''-". 

2.8 Ocena ucznia może być wyrażona stopniem, słowem (pochwałą lub naganą) 

oraz znakiem ''+'' lub ''-". 

2.9  Oceny dzielą się na: 

a) cząstkowe, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej 

części programu nauczania, 



 7 

b) klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne, podsumowujące osiągnięcia 

edukacyjne ucznia za dany okres (rok szkolny). 

2.10 Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala nauczyciel 

uczący danego przedmiotu, uwzględniając oceny cząstkowe oraz wkład pracy 

ucznia. Oceny te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni 

cząstkowych. 

2.11 Uczeń z każdego przedmiotu powinien w ciągu semestru otrzymać 

przynajmniej 5 ocen cząstkowych. 

2.12 Oceny z zajęć dodatkowych nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej. Ocenę z zajęć dodatkowych ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia. 

2.13 Oceny cząstkowe dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

2.14 Kryteria ocen cząstkowych: 

a) ocenę CELUJĄCĄ  otrzymuje uczeń, który rozwiązuje problemy w 

sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia. Poza tym uczeń ten 

korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć 

wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy. 

Wykazuje wiedzę wykraczającą poza podstawę programową i potrafi z niej 

korzystać na zajęciach szkolnych. Jest aktywny i efektywnie pracuje na lekcjach 

lub osiąga sukcesy w konkursach lub w olimpiadach przedmiotowych, 

reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia, 

b) ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował pełny 

zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania. Przede 

wszystkim potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie 
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podejmuje decyzje, potrafi interpretować wyniki, odnajdować i porządkować 

informacje oraz zastosować powyższe umiejętności w różnych sytuacjach. Poza 

tym dziecko samodzielne rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy, w 

tym w sytuacjach trudnych, nietypowych. Bierze udział w konkursach 

szkolnych, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, 

c) ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował zakres materiału 

określony w podstawie programowej dla danego przedmiotu posiada wiedzę 

określoną kryteriami oceny dobrej,  potrafi współpracować w grupie zarówno 

jako lider, jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, 

dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się. Uczeń ten 

rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną 

postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień, 

d) ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości 

i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej, czyli współpracuje w 

grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logiczne je uporządkować, 

podjąć decyzję jaką przyjąć postawę, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i 

praktyczne, stara się samodzielnie pracować, 

e) ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę 

określoną kryteriami oceny dopuszczającej, czyli rozumie podstawowe 

zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje w grupie, 

pyta, prosi o wyjaśnienie, przysłuchuje się dyskusji, potrafi dostosować się do 

decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne, przy pomocy 

kolegi lub nauczyciela, 

f) ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który posiada tak duże 

braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze 

zdobywanie wiedzy, a przede wszystkim nie jest w stanie rozwiązać zadań o 
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elementarnym stopniu trudności, nie opanował w zakresie minimalnym 

podstawy programowej określonej dla danego przedmiotu. 

2.15 Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. 

2.16 Uczeń, który jest laureatem konkursu etapu szkolnego oraz za udział w 

konkursie na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim otrzymuje 

cząstkową ocenę celującą z danego przedmiotu. 

2.17 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki i plastyki należy w 

szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie się z 

obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć; chęci do pracy, 

zaangażowania i aktywności. 

2.18 Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, publicznej poradni specjalistycznej, 

niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz niepublicznej 

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, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2.19 Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz 

dodatkowych nie mają wpływu na ocenę z zachowania. 

2.20 Dyrektor może zwolnić ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym z nauki języka obcego, następuje to na podstawie orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego.  
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§3 

 

3.1 Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 

a) prace klasowe, na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych, 

obejmujące treść całego działu (lub dużą część działu), 

b) testy, 

c) kartkówki, 

d) prace domowe, 

e) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji, 

f) sprawdziany, 

g) wypowiedzi ustne, 

h) prace w zespole, 

      i) testy sprawnościowe,  

      j) aktywność, 

      k) prace samodzielne, 

      l) prace plastyczne i techniczne, 

ł) działalność muzyczna. 

Za wykonanie pracy dodatkowej (dla chętnych), uczeń otrzymuje tylko 

ocenę pozytywną. Jeśli praca wykonana jest źle lub jej brak, uczeń nie 

otrzymuje oceny negatywnej.  

3.2 W pracy pisemnej ocenie podlega:  

         a) zrozumienie tematu, 

         b) znajomość opisywanych zagadnień, 
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c) sposób prezentacji, 

d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna, 

e ) poprawność stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna. 

Ilość prac pisemnych przewidzianych w półroczu ustala i podaje nauczyciel.  

3.3 Wypowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna 

odpowiedź na pytanie nauczyciela. 

a) znajomość zagadnienia, 

b) samodzielność wypowiedzi, 

c) kultura języka oraz kultura osobista, 

d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

3.4 Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny 

uczeń. Ocenie podlegają umiejętności: 

a) planowanie i organizacja pracy grupowej, 

b) efektywne współdziałanie, 

c) wywiązywanie się z powierzonych ról, 

d) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy i tematyczny. 

3.5 Nauczyciel na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej lub niepublicznej poradni 

specjalistycznej dostosowuje wymagania edukacyjne uczniowi, u którego 

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty uniemożliwiające 

opanowanie wiedzy i umiejętności wynikających z programu nauczania. 

3.6 W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb  następuje na podstawie orzeczenia. 
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3.7 W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe lub testy, przy 

czym nie więcej, niż jedna dziennie, muszą być zapowiedziane i wpisane do 

dziennika, z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo do 

stosowania kartkówek, zamiast ustnej formy odpowiedzi i może ona nie być 

zapowiedziana. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności z trzech 

ostatnich lekcji. 

3.8 Termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż 

jeden tydzień, prac klasowych - dwa tygodnie. 

3.9 Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i 

wymagań, jakim będzie musiał sprostać. 

3.10  Uczeń, który był nieobecny podczas sprawdzianu, ma obowiązek 

napisania go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż 2 

tygodnie. 

3.11 Uczeń, który otrzymał ocenę 1,2, 3 może sprawdzian poprawić w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż dwa tygodnie po oddaniu 

sprawdzianu. Poprawa odbywa się na prośbę ucznia. Dany sprawdzian uczeń 

może poprawiać 1 raz. 

3.12  Uczeń, który chce  podwyższyć swoją ocenę śródroczną lub 

końcoworoczną może to uczynić na swoją prośbę, zwracając się do nauczyciela 

danego przedmiotu, najpóźniej do tygodnia po podaniu przez nauczyciela oceny 

proponowanej. Nauczyciel określa wówczas swoje wymaganie w celu 

podniesienia oceny, wyraża na to zgodę, jeżeli uczeń korzystał z możliwości 

poprawy ocen bieżących. 

3.13  Jeżeli uczeń był nieobecny podczas kartkówki, nauczyciel może wymagać 

zaliczenia materiału obowiązującego na niej w formie ustnej lub pisemnej. 

Powinno się to odbyć w terminie do 1 tygodnia od powrotu ucznia. 
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3.14  Poprawy sprawdzianów lub pisanie kartkówek i sprawdzianów, na których 

uczeń był nieobecny odbywają się przed lub po lekcjach. 

3.15 Uczeń biorący udział w etapie gminnym lub wyższym konkursu w 

tygodniu poprzedzającym ten konkurs może na swoją prośbę zostać zwolniony 

z pisania sprawdzianów. Musi je jednak  napisać do tygodnia po konkursie. 

3.16  Jeżeli uczeń był nieobecny tylko w dniu sprawdzianu, nauczyciel może 

następnego dnia pozostawić go po lekcjach w celu napisania tego sprawdzianu. 

Nauczyciel informuje rodzica o takiej sytuacji telefonicznie.  

3.17 Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z 

wychowawcą (2 razy w półroczu) oraz podczas konsultacji z nauczycielami 

przedmiotów. 

§4  

 OCENA Z ZACHOWANIA   

 

4.1 Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

        a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

        b) wywiązywanie się ucznia z obowiązków szkolnych,  

        c ) dbałość o honor i tradycję szkoły, 

        d ) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

        e ) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób, 

        f ) godne, kulturalne zachowanie się ucznia w szkole i poza nią, 

g) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych, 

h) dbałość ucznia o poszanowanie rzeczy swoich i cudzych.  
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4.2  Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć 

edukacyjnych.  

4.3 Ostateczną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy na radzie 

klasyfikacyjnej śródrocznej lub końcoworocznej po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i po wcześniejszym dokonaniu: 

a) samooceny przez ucznia, 

b) oceny zespołu klasowego. 

4.4 Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę i zatwierdzona przez Radę 

Pedagogiczną jest ostateczna. 

4.5 Ocena z zachowania śródroczna i końcoworoczna w klasach I-III jest oceną 

opisową. 

4.6 Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej. 

4.7 Śródroczne i końcoworoczne oceny z zachowania uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym oraz znacznym są ocenami opisowymi. 

4.8 Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności 

niezwłocznie, nie później niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia 

nieobecności lub spóźnienia.  

§5 

 

5.1 Nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z zajęć dodatkowych oraz 

wychowawcy klas ustalają w końcu każdego półrocza, w terminie określonym 

przez dyrektora, ocenę klasyfikacyjną śródroczną  lub końcoworoczną oraz 

ocenę zachowania. 
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5.2 Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu każdego roku 

szkolnego. Dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala 

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w sierpniu. 

5.3 Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej należy uwzględnić 

osiągnięcia i umiejętności ucznia z poprzedniego semestru. 

5.4 Na miesiąc przed końcoworocznym lub śródrocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej, wychowawca klasy zobowiązany jest 

poinformować  ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ocenie  z 

zachowania, nauczyciele informują ucznia w tym terminie o proponowanych dla 

niego ocenach z poszczególnych przedmiotów. Informacje te są wpisywane do 

dzienniczka ucznia i potwierdzane podpisem rodziców. 

5.5 Jeżeli ocena z obowiązkowych zajęć edukacyjnych śródroczna                       

lub końcoworoczna jest niedostateczna, nauczyciel prowadzący te zajęcia 

informuje ucznia o tej ocenie na cztery tygodnie przed wystawieniem ocen w 

formie ustnej natomiast wychowawca klasy informuje rodziców ucznia w 

formie pisemnej  na trzy tygodnie przed wystawieniem oceny. 

5.6 Ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna lub końcoworoczna jest 

ostateczna. 

5.7  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi 

szansę uzupełnienia braków. 
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§ 6 

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

6.1 Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej, z 

powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczających 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, w szkolnym planie nauczania. 

6.2  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny w terminie, który wyznacza dyrektor szkoły w 

porozumieniu z nauczycielami przedmiotu, z materiału programowego 

zrealizowanego w danym okresie. W przypadku ucznia niesklasyfikowanego w 

ostatnim półroczu, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed 

rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

6.3 Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku 

lub wszystkich przedmiotów. 

6.4 Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z 

wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych. 

6.5 Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po 

uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

6.6  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły.  W skład komisji wchodzą: 
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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 edukacyjne - 

jako członek. 

6.7 Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z 

udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie 

uzasadnionych okolicznościach. W takim  przypadku dyrektor szkoły powołuje 

jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6.8 Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego 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 zwięzła informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

6.9 Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły. 

6.10 Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w terminie trzech dni od daty 

egzaminu do dyrektora szkoły, który w uzasadnionych przypadkach powołuje 

nową komisję egzaminacyjną. 
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§ 7 

 

KOMISYJNY EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

 

7.1 Dla przeprowadzenia komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor 

szkoły powołuje komisję w składzie: 

a) dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący, 

b) egzaminatorzy przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem 

nauczania odpowiedniej klasy szkoły podstawowej. 

W egzaminie mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów, rodzice dziecka. 

7.2 Komisyjny egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje przedmiotów; plastyka, 

muzyka,  wychowanie  fizyczne.  

7.3 Tryb przeprowadzenia egzaminu komisyjnego, a w szczególności liczbę 

przedmiotów, z których dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia, 

ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami dziecka. 

7.4 Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego 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 zwięzła informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

7.5 Pytania egzaminacyjne ustalają egzaminatorzy w porozumieniu z 

przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań powinien być różny i 

odpowiadać kryteriom ocen.  
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7.6 Na podstawie przeprowadzonego komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego 

egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji ustalają ocenę 

według skali ocen przyjętej w szkole. 

 

§ 8 

 

PROMOCJA  

 

8.1 Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono 

pozytywnie.  

8.2 W uzasadnionych przypadkach (poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 

danym roku szkolnym lub stanem zdrowia) rada pedagogiczna może 

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, 

na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub 

na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

8.3 Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału 

lub na wniosek wychowawcy oddziału za zgodą rodziców ucznia, rada 

pedagogiczna może podjąć decyzję o przeniesie ucznia klas I – II do klasy 

programowo wyższej w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i 

osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w ciągu jednego roku szkolnego treści 

nauczania przewidziane na dwa lata.  

8.3 Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym  promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę 

kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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§ 9 

LISTY GRATULACYJNE 

  

9.1 Listy gratulacyjne otrzymują rodzice uczniów, którzy osiągnęli bardzo 

dobre wyniki w nauce, mających wzorowe zachowanie, zaangażowanych w 

życie szkoły i działających na rzecz szkoły. 

9.2 Decyzją Rady Pedagogicznej listy gratulacyjne przyznaje się również 

rodzicom uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub potrzebie 

kształcenia specjalnego za wzorowe przygotowanie i aktywność podczas zajęć 

dydaktycznych i pozalekcyjnych oraz szczególne zaangażowanie w życie 

szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


