Wypis ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gostycynie

§8
Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego
1. Zasady ogólne:
1) szkoła ma jeden spójny system oceniania;
2) uczniowie dobrze znają kryteria oceniania;
3) ocena uwzględnia wkład pracy ucznia;
4) ocena motywuje ucznia do dalszej pracy;
5) ocena jest rzetelną informacją zwrotną o efektywności uczenia się;
6) samoocena jest ważnym elementem oceniania;
7) rodzice (prawni opiekunowie) są regularnie informowani o ocenach dziecka;
8) przepisów nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim;
9) warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz ich formy dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie określają
odrębne przepisy;
10) zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.
11) Ilekroć mowa jest o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia,
należy przez to rozumieć obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia
religii lub etyki.

2. Cele oceniania wewnątrzszkolnego.
1) Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
b) zachowanie ucznia.
2) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do:
a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole
programów nauczania;
b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole
programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę
klasy, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia
zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz norm określonych w statucie
szkoły.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi
informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego 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
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć
umożliwiających uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii
i kultury;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć umożliwiających
uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i
religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć umożliwiających uczniom
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a
w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o
postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych
uzdolnieniach.

5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) informują o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 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 uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
6. Wychowawca oddziału, na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
7. Nauczyciel jest obowiązany:
1) indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio
do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
2) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

8. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne
b) końcowe.
9. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
1) Nauczyciel na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
uzasadnia ustaloną ocenę;
2) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i
ocenione prace ucznia oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, egzaminu
kwalifikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń dotyczących rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
jest udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom);
3) Uczeń ma prawo do wglądu ocenionych prac w szkole, przed w trakcie lub
po zajęciach lekcyjnych, a także w innej dogodnej formie, po uprzednim umówieniu
się z nauczycielem danego przedmiotu;
4) rodzic (prawny opiekun) ma prawo do wglądu w prace ucznia oraz inną
dokumentację dotyczącą oceniania, w szkole podczas dni otwartych, wywiadówek, a
także w innej formie, po uprzedni umówieniu się z nauczycielem danego przedmiotu
lub wychowawcą;
5) rodzic (prawny opiekun) ma prawo do wglądu w prace ucznia w domu, po
uprzednim umówieniu się z nauczycielem przedmiotu co do formy jej przekazania;
6) rodzic (prawny opiekun) oddaje prace ucznia nie później niż po 5 dniach od
dnia uzyskania pracy do wglądu, oddanie potwierdzając podpisem i datą;
7) prace ucznia do wglądu w domu może odebrać osobiście rodzic, po
uprzednim umówieniu się z nauczycielem przedmiotu, lub uczeń, za zgodą rodzica,
po uprzednim, osobistym, uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu.
8) Sprawdziany są przechowywane do końca danego roku szkolnego tj. do dnia
31 sierpnia, a testy i prace klasowe do końca cyklu kształcenia.
10. Dostosowanie wymagań.
1) Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na
podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie
edukacyjno – terapeutycznym;

b)posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na
podstawie tego orzeczenia;
c)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,
wskazującej na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a-c, który
jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie
rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli
i specjalistów;
e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego – na podstawie opinii.
2) Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana
uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później
niż do ukończenia szkoły podstawowej.
3) Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z
zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w
szkole i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek
rodziców (prawnych opiekunów) opinia, o której mowa w pkt. 2 może być wydana
także uczniowi gimnazjum.
4) Wniosek, o którym mowa w pkt. 3, wraz z uzasadnieniem składa się do
dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
5) Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio
program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego
programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w
orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
6) Uczeń za obecność na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych
(wspomagających) lub konsultacjach i aktywny w nich udział otrzymuje „+” lub
pozytywną motywującą ucznia ocenę cząstkową, którą wpisuje do dziennika
nauczyciel przedmiotu.
7) Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
(wspomagające) lub konsultacje odnotowuje „+” w dzienniku zajęć.
8) Za pięć uzyskanych „+” uczeń otrzymuje ocenę cząstkową bdb z
przedmiotu.

9) Ocenę cząstkową bdb wpisuje do dziennika klasowego nauczyciel
przedmiotu po uzyskaniu informacji od nauczyciela prowadzącego zajęcia
dydaktyczno – wyrównawcze (wspomagające) lub konsultacje.
10) W przypadku samowolnego nieuczestniczenia ucznia w zajęciach
dydaktyczno – wyrównawczych (wspomagających) lub konsultacjach i wynikających
z tego trudności w nauce nauczyciel w okresach klasyfikacyjnych ma prawo do
niedostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb indywidualnych ucznia
określonych w opinii lub orzeczeniu PPP.
11) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki
należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
11. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki,
nauki drugiego języka nowożytnego.
1) 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.
2) 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.
3) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w pkt. 2,
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”.
4) Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz na
podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu,
z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z
nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
5) W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 4, posiadającego orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.
6) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
12. Klasyfikacja śródroczna i roczna.
1) Rok szkolny rozpoczyna się 1 września danego roku, a kończy się 31

sierpnia następnego roku kalendarzowego.
2) Rok szkolny dotyczy zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.
Dzieli się na dwa semestry, z czego wynika klasyfikowanie śródroczne pod koniec
pierwszego semestru.
3) 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
zachowania.
4) 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 z zachowania.
5) Klasyfikacja śródroczne i roczna w klasach I - III szkoły podstawowej
polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu jednej oceny
klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania, które są ocenami opisowymi.
6) W klasach I - III szkoły podstawowej z dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną.
7) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca
klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego
ucznia.
8) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia
edukacyjne.
9) Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma
wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
10) 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.
11) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę
uzupełnienia braków.
12) O przewidywanym dla ucznia śródrocznym i rocznym stopniu
niedostatecznym z zajęć edukacyjnych nauczyciel danego przedmiotu informuje
wychowawcę klasy, a ten rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na miesiąc przed
zakończeniem klasyfikacji semestralnej lub rocznej w formie pisemnej.
13) Na tydzień przed semestralnym (rocznym) posiedzeniem rady
pedagogicznej nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców
(prawnych opiekunów) w formie pisemnej (np. dzienniczek, zeszyt przedmiotowy) o

przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
14) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego oraz egzaminu wiadomości i
umiejętności.
13. Narzędziami kontroli ucznia przez nauczycieli są:
1) odpowiedzi ustne w kategoriach wiadomości, umiejętności, aktywności,
prac domowych obejmujące zakres dwóch lub trzech lekcji, a w przypadku
utrwalenia, analizy i korelacji – z zapowiedzianego przez nauczyciela zakresu
materiału nauczania:
2) czynności manualne w kategorii umiejętności, analizy i wyciągania
wniosków;
3) prace pisemne;
4) zadania domowe;
5) kartkówka obejmująca zakres treściowy ostatnich dwóch lub trzech zajęć
edukacyjnych – może wystąpić na każdej lekcji bez zapowiedzi (czas około 10 – 15
minut);
6) sprawdzian, praca klasowa, obejmujący zakres jednego działu (również w
korelacji z poprzednimi) – zapowiedziany, z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisany
do dziennika lekcyjnego (czas trwania to godzina lekcyjna, lub dwie godziny
lekcyjne w przypadku j. polskiego i matematyki). Sprawdzian i praca klasowa może
wystąpić: w klasach IV-VIII jeden w ciągu dnia, trzy w ciągu tygodnia; klasy II
gimnazjum jeden w ciągu dnia, trzy w ciągu tygodnia; klasy III gimnazjum jeden w
ciągu dnia, cztery w ciągu tygodnia;
7) narzędziami kontroli są też testy kompetencji i testy próbne, zapowiedziane
z dwutygodniowym wyprzedzeniem i wpisem do dziennika lekcyjnego; terminy ich
przeprowadzania są zgodne z harmonogramem, który określa rada pedagogiczna a
zatwierdza dyrektor.
14. Nauczyciel zobowiązany jest ocenić kartkówki w ciągu tygodnia, sprawdziany,
prace klasowe i testy w ciągu dwóch tygodni, a testy kompetencji i próbne w ciągu
trzech tygodni.
15. Prace klasowe i testy muszą zawierać uzasadnienie pisemne bądź ustne
wystawionej oceny.
16. Prace pisemne mogą być przekazane do wglądu rodzicom podczas wywiadówek,
otwartych dni oraz na prośbę rodzica, do domu
17. Prace pisemne uczniów, oprócz kartkówek, stanowią dokumentację szkolną
przebiegu nauczania odpowiednio:
1) sprawdziany w roku szkolnym,

2) prace klasowe i testy w danym cyklu kształcenia.
18. Uczeń może poprawić, na własną prośbę skierowaną ustnie do nauczyciela
przedmiotu, ocenę ze sprawdzianu lub pracy klasowej. Termin, kryteria oraz formę
poprawy ustala nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne
ucznia.
19. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę
klasyfikacyjną.
20. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową
ocenę klasyfikacyjną.

21. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
1) Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według
następującej skali:
a) stopień celujący – 6
b) stopień bardzo dobry – 5
c) stopień dobry – 4
d) stopień dostateczny – 3
e) stopień dopuszczający – 2
f) stopień niedostateczny – 1
2) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o
których mowa w pkt. 1 lit. a - e.
3) Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym
mowa w pkt.1 lit. f .
4) 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.

5) W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
6) W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę
klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w
przypadku gdy w szkole jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego
nauczyciela.
7) Kryteria ocen, ustalone w ramach pracy przedmiotowych zespołów
nauczycielskich, są do wglądu u nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
8) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
22. Klasyfikacja końcowa.
1) Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
2) Na klasyfikację końcową składają się:
a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach
programowo niższych;
b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone
odpowiednio w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo
najwyższym;
c) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie
programowo najwyższej.
23. Oceny kwalifikacyjne z zachowania.
1) Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej, ustala się według następującej skali:
a) wzorowe
b) bardzo dobre
c) dobre
d) poprawne
e) nieodpowiednie
f) naganne.
2) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego

stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ
stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego
nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.
3) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w
szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g) okazywanie szacunku innym osobom.
4) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
5) Kryteria ocen z zachowania znajdują się u wychowawców klas oraz są
dostępne na stronie internetowej szkoły.
24. Frekwencja. Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego i
usprawiedliwiania nieobecności.
1) Wychowawca zapoznaje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) ze
sposobem usprawiedliwiani nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych.
2) Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo usprawiedliwić nieobecności
dziecka do 5 dni szkolnych. W przypadku nieobecności ucznia powyżej 5 dni
szkolnych honorowane są zwolnienia lekarskie.
3) O przewidywanej dłuższej niż 1 tydzień nieobecności ucznia (np. pobyt w
sanatorium lub szpitalu, przewlekła choroba), rodzice (prawni opiekunowie) są
zobowiązani powiadomić wychowawcę wcześniej, a nie po powrocie dziecka do
szkoły.
4) Rodzice usprawiedliwiają nieobecności ucznia w ciągu 2 tygodni od jego
powrotu do szkoły.
5) Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i do 14 dnia każdego
miesiąca wypełnia w dzienniku lekcyjnym tabelę dotyczącą obecności uczniów w
poprzednim miesiącu. Do 15 dnia miesiąca przekazuje pisemną informację o
wypełnianiu obowiązku szkolnego przez uczniów pedagogowi. W przypadku
nieusprawiedliwiania na bieżąco nieobecności ucznia z 2 tygodni nauki
wychowawca zawiadamia pedagoga, który postępuje zgodnie z procedurami.
6) Jeżeli nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w wyznaczonym terminie

(patrz pkt. 4), wychowawca natychmiast powiadamia o tym fakcie rodziców
(opiekunów ucznia).
7) Informacja o absencji ucznia jest przekazywana wychowawcy telefonicznie,
listownie. Rodzice mogą być również wzywani do szkoły w celu wyjaśnienia
nieobecności dziecka.
8) Uczeń, który chce się zwolnić z określonej lekcji jest zobowiązany przed jej
rozpoczęciem dostarczyć wychowawcy lub nauczycielowi danego przedmiotu
zwolnienie od rodziców (prawnych opiekunów) w zwyczajowo przyjętym
kształcie.
9) Wychowawca nie usprawiedliwia pojedynczych opuszczonych godzin ucznia
bez wcześniejszego wyjaśnienia nieobecności z rodzicami (prawnymi
opiekunami).
10) Wszyscy nauczyciele mają obowiązek odnotować nieobecność ucznia na
prowadzonej przez siebie lekcji.
11) Nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często
powtarzającej się absencji na swoim przedmiocie odnotowuje to w dzienniku
na stronie z uwagami i powiadamia wychowawcę danej klasy.
12) Pedagog, po konsultacjach z wychowawcą i za zgodą dyrektora kieruje do
rodziców uczniów, którzy mają nieusprawiedliwione 10-15 godzin w ciągu
miesiąca upomnienie (dotyczy uczniów gimnazjum). Rodzic ma obowiązek
skontaktować się ze szkołą w wyznaczonym terminie.
13) W przypadku braku współpracy rodzica (prawnego opiekuna) z
wychowawcą lub pedagogiem (brak uczestnictwa w zebraniach i konsultacjach,
nie wyrażanie chęci uczestnictwa w spotkaniach indywidualnych) rodzic (prawny
opiekun) otrzymuje przesłane listem poleconym upomnienie dyrektora szkoły
zawierające: stwierdzenie, że uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego (dokładny
termin nieobecności), wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem
terminu obecności w szkole oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest
zagrożone postępowaniem egzekucyjnym. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym
ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły kieruje wniosek o
wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu prowadzącego szkołę po
trzykrotnym wysłaniu upomnienia i braku współpracy ze szkołą. Dalsze
postępowanie prowadzi organ prowadzący. 14) Notoryczne wagary,
niewydolność wychowawcza rodziny, mogą spowodować przekazanie sprawy do
sądu rodzinnego.
25. Egzamin klasyfikacyjny.
1) 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 zajęciach przekraczającej połowę
czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który
przeprowadzana jest klasyfikacja.
2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może

zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program
lub tok nauki;
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.
4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka,
muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6) Uczniowi, o którym mowa w pkt. 4 lit. b, zdającemu egzamin
klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
7) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z
zastrzeżeniem pkt. 8.
8) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki,
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
10) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
11) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.
12) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2, 3 i 4 lit. a
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez
dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
13) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4 lit. b,
przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na
spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły –
jako przewodniczący komisji;
b)nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z
których jest przeprowadzany ten egzamin.
14) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 4 lit.

b oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których
uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
15) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze
obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
16) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania egzaminacyjne;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
17) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez
ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
18) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub
dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
19) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
20) Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 27.
27. Odwołanie od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 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, o 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) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później
niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
4) Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi

opiekunami).
5) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone
niezgodnie z przepisami trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję,
która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością
głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji;
c) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny;
d) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w
wyniku egzaminu poprawkowego.
6) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie
pisemnej i ustnej.
7) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć
artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8) W skład komisji wchodzą:
a) w przypadku sprawdzianu wiadomości i umiejętności:
a1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
a2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
a3) nauczycieli prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
b1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły –
jako przewodniczący komisji;
b2) wychowawca oddziału;
b3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
b4) pedagog;
b5) psycholog;
b6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
b7) przedstawiciel rady rodziców.
9) Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół,

zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
d) imię i nazwisko ucznia;
e)zadania sprawdzające;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
10) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia
zadania praktycznego.
11) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
12) Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w terminie 5 dni
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalona w drodze głosowania zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
13) Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
b) termin posiedzenia komisji;
c) imię i nazwisko ucznia;
d) wynik głosowania;
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
14) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do
sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego
rodzicami.
16) Przepisy pkt. 1 - 15 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,
z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia
egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna.
28. Promocja do klasy programowo wyższej.
1) Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym
promocję do klasy programowo wyższej.
2) 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
ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy
oddziału.
3) Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału

albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I 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.
4) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do
klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
oraz zajęć języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka
regionalnego otrzymał roczne, pozytywne oceny klasyfikacyjne.
5) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię
albo etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
6) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
lub religii albo etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klas programowo wyższej z
wyróżnieniem.
7) O promowaniu do klasy programowo wyższej 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 edukacyjni –
terapeutycznym.
8) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole
podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w
gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną)
ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o
zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał
po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę
klasyfikacyjną.
9) Uczeń, który nie spełnił warunków określonych pkt 4, nie otrzymuje
promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 29.
10) Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który posiada orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania
co najmniej jednej klasy, a który odpowiednio w szkole podstawowej lub gimnazjum
uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oceny uznane
za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w
jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania
dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu
roku szkolnego.
29. Egzamin poprawkowy.

1) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku
klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub
języka regionalnego może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z
wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
5) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora
szkoły.
6) W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
7) Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 6 lit. b, może być zwolniony z udziału w
pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 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.
8) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin egzaminu poprawkowego;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania egzaminacyjne;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
9) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez
ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
11) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 12.
12) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i
gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego
promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod
warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
30. Ukończenie szkoły.
1) Uczeń kończy szkołę jeżeli:
a) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz z zajęć z języka mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny
klasyfikacyjne;
b) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum przystąpił ponadto
odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem art.
44zw, art. 44zx i art. 44zz ust.2 ustawy o systemie oświaty.
2) 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.
3) Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie spełnił warunków, o
których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub
gimnazjum i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do
odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
4) Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w
wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
końcową ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę
klasyfikacyjną zachowania. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia
edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny
klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
5) List gratulacyjny otrzymują rodzice (prawni opiekunowie) uczniów, którzy
ukończyli szkołę podstawową lub gimnazjum uzyskując: świadectwo z
wyróżnieniem, wzorowe zachowanie oraz tytuł finalisty konkursów przedmiotowych,
zawodów sportowych, na szczeblu wojewódzkim.
6) List pochwalny otrzymują rodzice (prawni opiekunowie) uczniów, którzy

ukończyli szkołę podstawową uzyskując: świadectwo z wyróżnieniem oraz tytuł
laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, na szczeblu
powiatu.
7) O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo
najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w
porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

