
Procedury promocji śródrocznej uczniów Gimnazjum 

Publicznego i Szkoły Podstawowej nr 2 przy Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Zawichoście 

 

 Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r przepisy wprowadzające 

ustawę  - Prawo Oświatowe art. 15 ust. 62 i art. 191  

 

1. Uczeń gimnazjum i szkoły podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może 

być promowany do klasy programowo wyższej na wniosek Zespołu tj. wychowawcy 

grupy i wychowawcy klasy,(po konsultacji z psychologiem i pedagogiem), po 

spełnieniu następujących warunków: 

a. ma  opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy 

b. uzyskuje pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów nauczania 

c. rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w 

programie nauczania dwóch klas 

d. realizuje zadania edukacyjne ustalone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów 

e. pozytywnie zaliczył materiał z poszczególnych przedmiotów 

f. złożył podanie do Rady Pedagogicznej na ręce wychowawcy klasy 

2. Wniosek Zespołu wraz z podaniem jest przedstawiony przez wychowawcę klasy                            

do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. 

3. Decyzję o dopuszczeniu ucznia do  realizowania procedur promocji podejmuje Rada 

Pedagogiczna. 

4. Zaliczenie przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych 

w szkolnym planie nauczania dla klasy, do której uczeń uczęszcza. O formie 

zaliczenia materiału z poszczególnych przedmiotów decyduje nauczyciel uczący. 

5. O promocji ucznia decyduje Rada Pedagogiczna, podejmując w tej sprawie uchwałę. 

6. Uczeń, po uzyskaniu promocji, ma obowiązek zaliczyć w formie ustalonej przez 

nauczyciela prowadzącego przedmiot materiał zrealizowany w klasie, do której 

otrzymał promocję. Uczniowie klas drugich gimnazjum   zaliczają go do posiedzenia 

Rady Pedagogicznej na zakończenie I semestru, a pozostali uczniowie do zebrania 

Rady Pedagogicznej na ½ II semestru. Niezaliczenie materiału z klasy, do której uczeń 

został promowany, skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej na semestr. 

7. Terminy promocji śródrocznej: ½ I semestru i zakończenie I semestru. 

8. Uczniowie klas drugich gimnazjum mogą otrzymać promocję śródroczną tylko na ½ I 

semestru. 

9. W bieżącym roku szkolnym promocja poza normalnym trybem nie dotyczy uczniów 

klasy IV oraz klasy VI, ze względu na różnice w podstawie programowej wynikające 

z reformy edukacji. 

10. Promocja poza normalnym trybem jest możliwa tylko w obrębie określonego typu 

szkoły. 

11. Niniejszy regulamin  zawiera dwa załączniki tj. wniosek o promocję śródroczną oraz 

formularz podania. 

Regulamin zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr …….. z dnia …15.09.2017.... na 

rok szkolny 2017/2018 

Opracowali Małgorzata Laska, Rafał Cąpała 


