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 WEWNĘTRZNE OCENIANIE UCZNIÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ I SZKOŁY BRANŻOWEJ SPECJALNEJ 

I STOPNIA PRZY MOW IM. JANUSZA KORCZAKA 

 W ZAWICHOŚCIE 

 

 

 

 

Podstawa prawna WO: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U z 2017 r. poz.59); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U poz. 843) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19. 

 Rozporządzenie MEiN z 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. 

 

 

I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Rok szkolny dzieli się na 2 półrocza. 

2. Klasyfikacja śródroczna odbywa się na zakończenie I (pierwszego) półrocza, przed 

feriami zimowymi. 

 

II. Ogólne zasady wewnętrznego oceniania:  

 

1.Ocenieniu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b) zachowanie ucznia. 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej  

i realizowanych w szkole, programów nauczania; wymagań edukacyjnych wynikających  
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z realizowanych w szkole, programów nauczania- w przypadku dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

 

      III. Cele oceniania: 

 

1. Zbieranie informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia, jego postępach i potrzebach  

w tym zakresie. 

2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

4. Dostarczanie uczniom i ich rodzicom informacji o postępach, trudnościach 

i specjalnych uzdolnieniach. 

5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

 

 

      IV. Formułowanie wymagań edukacyjnych: 

 

1. Na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do 30 września, nauczyciele 

informują uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego 

przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz 

kryteriach ocen. 

2. O zasadach i kryteriach ocen zachowania informuje uczniów i rodziców wychowawca 

klasy. 

3. Wymagania edukacyjne, Przedmiotowe Zasady Oceniania i Regulamin Oceny 

Zachowania znajdują się do wglądu u: nauczycieli przedmiotów, wychowawców klas 

oraz w bibliotece szkolnej. 

 

       V. Jawność w ocenianiu: 

 

1. Nauczyciele w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego informują w formie ustnej 

uczniów o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie program nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału w miesiącu wrześniu każdego roku informuje uczniów o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania uczniów, 

b) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

3. Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, nauczyciel dokumentuje 

odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym. Za obowiązującą formę zapoznania się z ww. 

wymaganiami i dokumentami uznaje się potwierdzenie podpisem ucznia. 

 

        VI. Kryteria oceniania: 

 

1. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania 

przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych według następującej skali: 

- stopień celujący (cel) - 6 

- stopień bardzo dobry (bdb) - 5  

- stopień dobry (db) - 4 
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- stopień dostateczny (dst) - 3  

- stopień dopuszczający (dp) - 2 

- stopień niedostateczny (ndst) – 1 

2. Pozytywne oceny klasyfikacyjne to celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, 

dopuszczający; negatywną oceną klasyfikacyjną jest stopień niedostateczny. 

3. Uzyskana przez ucznia łączna suma punktów za różne formy sprawdzania wiedzy  

i umiejętności jest przeliczana na ocenę w następujący sposób: 

- od 99% - cel 

- 98%-91% - bdb 

- 90%-75% - db 

- 74%-50% - dst 

- 49%-30% - dp 

- 29%-0%   - ndst. 

 

4. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej specjalnej oraz I Szkoły Branżowej I-go stopnia 

uczeń jest sprawdzany i oceniany na podstawie różnorodnych obszarów jego aktywności: 

 prac pisemnych, 

 wypowiedzi ustnych, 

 typowych ćwiczeń i zadań, 

 zadań problemowych, 

 ćwiczeń i zadań otwartych (bez jednoznacznej odpowiedzi), 

 prac projektowych, 

 prac długoterminowych, 

 umiejętności interpretacji, 

 umiejętności uzasadniania. 

5. W przypadku techniki, plastyki, muzyki, informatyki, PDPWZ oraz zajęć wychowania 

fizycznego, sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

6. Na zajęciach wychowania fizycznego przy ustaleniu oceny, oprócz wysiłku 

fizycznego wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki przedmiotu, bierze się pod uwagę również systematyczność udziału w zajęciach oraz 

aktywność w działaniach na rzecz kultury fizycznej. 

7. Wymagania edukacyjne, 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, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe;  

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. 

8. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni szkolnych: 

 

A. stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy lub rozwiązuje 
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zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub osiąga sukcesy w 

konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub 

posiada inne porównywalne osiągnięcia, 

- laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub 

finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną, 

B. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktycznie ujęte programem 

nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zdań i problemów 

w nowych sytuacjach, 

C. stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie 

dobrym, poprawnie stosuje opanowane wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) 

samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, 

D. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie dostatecznym, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne o średnim stopniu trudności, 

E. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie koniecznym do rozwiązywania zdań teoretycznych i praktycznych o 

niewielkim stopniu trudności, 

F. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej 

klasie co uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, i nie jest w stanie 

rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności. 

9. Szczegółowe kryteria ocen szkolnych ustalają nauczyciele na początku roku szkolnego.  

10. Do ustalania ocen z zachowania stosuje się następującą skalę: 

- wzorowe 

- bardzo dobre 

- dobre 

- poprawne 

- nieodpowiednie 

- naganne 

11. Szczegółowe kryteria ocen z zachowania znajdują się w Regulaminie Oceniania 

Zachowania. 

 

     VII. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów 

 

1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z podstawą 

programową obowiązującą w danym typie szkoły. 

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających 

w uczeniu się, poprzez wskazanie: co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć. 
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3. Dopuszczalnymi formami sprawdzania wiedzy i umiejętności są: formy indywidualne 

określone w IPET-cie każdego ucznia (w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia). Ocenie podlegają również: przygotowanie do lekcji, aktywność  

w czasie lekcji, działania dodatkowe, ponadstandardowe, inne elementy - specyficzne 

dla określonych zajęć edukacyjnych.  

4. W jednym dniu możliwe jest przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy z zakresu rozdziału 

bądź modułu (obszerniejsza partia materiału) w ilości 1, zaś w tygodniu w ilości do 2. 

5. Sprawdzenie wiedzy z zakresu rozdziału bądź modułu (obszerniejsza partia materiału) 

musi być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

6. W przypadku nieobecności na sprawdzeniu wiedzy uczeń ma obowiązek uzupełnić to 

w ustalonym trybie:  

 w przypadku nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, 

turnusy rehabilitacyjne i in.) - w terminie uzgodnionym z nauczycielem; 

 w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym 

przez nauczyciela. 

7. Uczeń ma prawo do zgłoszenia dwóch nieprzygotowań w półroczu w przypadku, gdy 

dany przedmiot jest realizowany w wymiarze więcej niż jedna godzina w tygodniu.  

W pozostałych przypadkach przysługuje jedno nieprzygotowanie. 

8. Prace kontrolne i inne prace pisemne nauczyciel jest zobowiązany przechowywać do 

końca bieżącego roku szkolnego. 

9. Za kartkówkę uznaje się pracę obejmującą wiadomości z trzech ostatnich jednostek 

lekcyjnych. O terminie takiego sprawdzianu uczeń nie musi być wcześniej informowany.  

10. Uczeń ma prawo do poprawy oceny. Zasady poprawy oceny regulują zapisy PSO. 

11. Poprawy dokonuje się w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty otrzymania 

oceny w formie ustalonej przez nauczyciela. W przypadku dłuższej nieobecności 

termin zaliczenia wyznacza nauczyciel przedmiotu.  

 

        VIII. Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach 

 

1. O przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych nauczyciel ustnie informuje 

uczniów podczas zajęć.  

2. O przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów rodzice/prawni opiekunowie 

ucznia powiadamiani są w formie pisemnej miesiąc przed zakończeniem roku 

szkolnego. 

3. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie od dnia ustalenia tej 

oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

        IX. Klasyfikowanie, promowanie 
 

1. W przypadku otrzymania przez ucznia cząstkowej oceny niedostatecznej lub innej, 

uczeń może poprawiać tą ocenę wielokrotnie, w terminie i formie ustalonej przez 

nauczyciela, który podczas klasyfikacji bierze pod uwagę ostatnią  uzyskaną ocenę. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych - klasyfikacja śródroczna spełnia funkcję informacyjną. 

3. Ocena roczna jest oceną za cały rok szkolny. Przy jej wystawianiu bierze się pod uwagę 

wszystkie oceny cząstkowe (z pominięciem ocen poprawionych), jakie uczeń uzyskał 

od początku roku szkolnego. 

4. Ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocen. 
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5. Ocenę za pierwsze i drugie półrocze ustala się na podstawie minimum trzech ocen 

cząstkowych, w tym minimum: jedna ocena za sprawdzenie wiedzy z zakresu rozdziału 

bądź modułu (obszerniejsza partia materiału),  z wyjątkiem informatyki, wychowania 

fizycznego i przedmiotów o charakterze praktycznym. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję 

do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

8. Uczeń może ukończyć z wyróżnieniem Szkołę Podstawową. 

9. Decyzją nauczyciela uczeń może być nieklasyfikowany, jeżeli opuścił ponad 50% zajęć 

w I, II półroczu i nie posiada wymaganych trzech ocen cząstkowych w I i II półroczu. 

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

10. Dyrektor Ośrodka, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego 

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 nauki drugiego języka obcego nowożytnego.  

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

11. Dyrektor Ośrodka zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych ćwiczeniach wydanej przez lekarza, na czas określony  

w tej opinii. Taka sama sytuacja dotyczy zwolnienia z informatyki na podstawie opinii 

o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza – na 

czas określony w tej opinii. 

12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy 

z tych zajęć. 

13. 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. 

14. Zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje Rada 

Pedagogiczna na posiedzeniu zwołanym przez Dyrektora Ośrodka. 

15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Ośrodka na piśmie, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

16. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzenie wiadomości  

i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

W skład komisji wchodzą: 

- Dyrektor Ośrodka lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Ośrodka – jako 

przewodniczący komisji; 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

-     dwóch nauczycieli prowadzących pokrewne zajęcia edukacyjne. 
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17. Termin sprawdzania wiadomości/umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami) i przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. 

18. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna i nie może być niższa od ustalonej 

wcześniejszej. 

 

 

 

X. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 

 

1. Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych: 

a) Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

b) Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

c) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, PDPWZ oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

d) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem  

i jego rodzicami do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

e) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

- dyrektor szkoły albo inny wyznaczony przez dyrektora nauczyciel – jako przewodniczący 

komisji; 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

f) Nauczyciel 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. 

g) Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

- termin egzaminu; 

- imię i nazwisko ucznia; 

- zadania egzaminacyjne; 

- ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

h) Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego 

jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w terminie i miejscu wskazanym 

przez dyrektora szkoły. 

i) Uczeń, który ma przystąpić do egzaminu poprawkowego, otrzymuje od nauczyciela 

przedmiotu, zakres materiału obowiązującego na egzaminie.  

j) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 
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k) Podczas egzaminu poprawkowego uczeń jest oceniany w skali od 1 do 6 zgodnie z WSO. 

 

2. Przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego: 

a) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,  

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

b) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

c) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. 

d) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych 

przepisów, indywidualny program lub tok nauki oraz spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą. 

e) Dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą, nie przeprowadza się 

egzaminów klasyfikacyjnych z: 

- obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego 

- dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

f) Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego 

rodzicami/prawnymi opiekunami. 

g) Dyrektor szkoły ustala termin egzaminu klasyfikacyjnego. 

h) Egzamin przeprowadza się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej. 

i) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, PDPWZ i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

j) Egzamin klasyfikacyjny (dla ucznia o którym mowa w punkcie: b, c) przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły,  

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

k) Egzamin klasyfikacyjny (dla ucznia o którym mowa w punkcie: d) przeprowadza komisja, 

w której skład wchodzą: dyrektor szkoły albo wyznaczony przez niego nauczyciel – jako 

przewodniczący komisji oraz nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których 

przeprowadzany jest egzamin. 

l) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – 

rodzice/prawni opiekunowie ucznia. 

m) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

- imię i nazwisko ucznia; 

- termin egzaminu, 

- zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

- wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

Do protokołu załącza się prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach, 

zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

l) Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego 

jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w terminie i miejscu wskazanym 

przez dyrektora szkoły. 

ł) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. W przypadku 

nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
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edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany”. 

m) Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

n) Nieprzystąpienie przez ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego jest równoznaczne  

z nieuzyskaniem promocji do klasy programowo wyższej, a dla ucznia ósmej klasy szkoły 

podstawowej – z nieukończeniem szkoły. 

 

 

 XI. Egzamin ósmoklasisty 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, przepisów Ustawy o Systemie Oświaty i przepisów 

wykonawczych. 

 

XII. Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów z uwzględnieniem 

nauczania zdalnego 
  

1. Zapisy ogólne  

a) Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) w sytuacji zdalnego nauczania są spójne 

z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania placówki.  

b) Zasady WSO w sytuacji zdalnego nauczania mają zastosowanie gdy decyzją Ministra Edukacji 

Narodowej i Nauki lub Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektor MOW zdecyduje się 

zawiesić zajęcia w placówce, kierując się dobrem uczniów, co uniemożliwi realizację zadań 

statutowych Szkoły w tradycyjny sposób.  

c) Zasady WSO w zdalnym nauczaniu mają charakter przejściowy, gdyż obowiązują w okresie 
wyznaczonym przez Dyrektora MOW. 

d) Zasady WSO w zdalnym nauczaniu wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy 

programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych ucznia w okresie, w którym tradycyjna 

forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.  

e) Zasady WSO w zdalnym nauczaniu obowiązują każdego ucznia, który podjął naukę w Szkole 

Podstawowej Specjalnej i Szkole Branżowej I-go stopnia. 

 

2. Organizacja zdalnego nauczania  

a) Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w 

czasie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.  

b) Podstawową formą komunikacji pomiędzy szkołą, nauczycielami przedmiotu, wychowawcą a 

uczniami, opiekunami prawnymi są: kontakt mailowy, telefoniczny, narzędzie do prowadzenia 

wideokonferencji wyznaczone przez Dyrektora Szkoły.  

c) Podstawową formą komunikacji pomiędzy Dyrekcją a Nauczycielem są: kontakt mailowy, 

połączenie telefoniczne, narządzie do prowadzenia wideokonferencji.  

d) Realizacja zdalnych zajęć jest równoznaczna z realizacją podstawy programowej.  

e) W ramach nauczania zdalnego, uczeń ma obowiązek: uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych 

poprzez odczytanie wiadomości i opracowań lekcji wysłanych przez nauczyciela przedmiotu, 

systematycznie utrwalać wiedzę i umiejętności w zakresie wskazanym przez nauczyciela danego 

przedmiotu.  

f) Nauczyciel organizuje zajęcia (lekcje) uczniom w sposób zdalny poprzez kontakt mailowy a 

także przez inny sposób wskazany przez Dyrekcję.  

g) Nauczyciel pozostaje do dyspozycji ucznia celem wyjaśnienia wątpliwości związanych z 

zamieszczonym przez siebie materiałem nauczania w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły 

czasie.  

h) Obowiązuje bezwzględny zakaz rejestrowania czy fotografowania spotkań w formie konferencji, 

wizerunków uczestników oraz przedstawianych w trakcie zajęć materiałów, niezależnie od tego, 

czy odbywają się w trybie na żywo, czy też w innej formie interakcji z prowadzącym zajęcia.  
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i) Wykorzystane w trakcie zajęć materiały dydaktyczne objęte są zakazem rozpowszechniania i 

udostępniania przez ucznia/ opiekuna prawnego.  

j) Zadania obowiązkowe wykonywane przez ucznia wysyłane są drogą elektroniczną. 

 

3. Sposoby sprawdzania wiedzy  

a) Ocenianie bieżącej pracy ucznia dokonuje się na podstawie realizowanych w trakcie nauczania 

zadań. Dopuszcza się prawo przeprowadzania sprawdzianów i testów z wykorzystaniem 

technologii komunikacyjno-informacyjnych.  

b) W przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do sprzętu umożliwiającego uczestniczenie w 

proponowanych przez szkołę zajęciach (lekcjach) których realizacja wiąże się z wykorzystaniem 

technologii komunikacyjno-informacyjnych, wychowawca zobowiązany jest przekazać taką 

informację do Dyrektora. Dyrekcja w porozumieniu z uczniem/ opiekunem prawnym wypożyczy 

sprzęt komputerowy lub wyznaczy inną formę przekazywania informacji.  

c) W przypadku gdy uczeń nie odczytuje przesłanych przez nauczyciela informacji nauczyciel ma 

obowiązek poinformować o tym zdarzeniu wychowawcę klasy. Wychowawca ma obowiązek 

skontaktowania się z uczniem/ opiekunem prawnym w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Fakt 

ten odnotowuje w dzienniku. Wychowawca informuje o tym zdarzeniu Dyrektora Szkoły.  

d) Nauczyciel zlecający zadanie do wykonania wyznacza termin jego realizacji.  

e) Uczeń w celu uzupełniania treści i wiadomości, ma prawo kontaktować się w wyznaczonym 

przez nauczyciela czasie i formie, która została wcześniej ustalona.  

f) W przypadku sprawdzianu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu, nauczyciel 

przedmiotu określa zakres wymaganych wiadomości i umiejętności, o czym informuje ucznia 

drogą elektroniczną.  

g) Uczeń ma możliwość złożenia wniosku o egzamin sprawdzający lub poprawkowy zgodnie ze 

Statutem MOW w terminie podanym w kalendarzu szkolnym na rok 2021/2022. Termin i sposób 

przeprowadzenia egzaminu podaje Dyrektor Szkoły po otrzymaniu wniosku od ucznia 

pełnoletniego lub opiekuna prawnego ucznia.  

 

4. Ocenianie postępów w nauce  
a) Ocenianiu bieżącemu podlegają prace do wykonania wyznaczone przez nauczyciela przedmiotu.  

b) Za niewykonanie pracy w wyznaczonym terminie lub przedstawienie pracy cudzej jako własnej 

uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

c) Uczeń ma prawo wnioskować o wydłużenie terminu obowiązku wykonania pracy w przypadku 

choroby lub problemów technicznych o czym wcześniej informuje drogą mailową nauczyciela 

przedmiotu.  

d) Uczeń ma prawo, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem, poprawić ocenę 

niedostateczną za brak wykonanego zadania w terminie.  

e) Uczeń otrzymuje ocenę zgodnie z WSO. 

f) W przypadku zdalnego nauczania ocenie zachowania podlega: systematyczność i sumienność 

wywiązywania się z zadań oraz uczciwość w wykonywaniu zadań (nie dopuszcza się prac 

skopiowanych z Internetu lub prac pisanych niesamodzielnie). 

g) Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub końcowej z przedmiotu będzie brany pod uwagę czas 

poprzedzający okres zdalnego nauczania, czas zdalnego nauczania. 

h) Ocena śródroczna lub końcowa zachowania może ulec obniżeniu, w przypadku naruszenia zasad 

dotyczących nagrywania, kopiowania, rozpowszechniania przesłanych materiałów uczniom, oraz 

udostępniania osobom nieuprawnionym do uczestniczenia w zajęciach nagrań, zdjęć i innych 

zapisów multimedialnych, przesłanych opracowań zajęć lekcyjnych oraz materiałów 

dydaktycznych wykorzystywanych przez nauczycieli podczas zajęć.  

 

5. Klasyfikowanie i promowanie uczniów  
a) Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.  
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b) O zagrożeniach oceną niedostateczną lub nieklasyfikacji ucznia, nauczyciel informuje ucznia 

 i opiekuna prawnego w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, zgodnie z 

harmonogramem pracy szkoły. 

 

6. Zapisy końcowe  

W kwestiach nieujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, co do zdalnego nauczania, 

zastosowanie mają akty prawne z zakresu RODO, komunikacji w przestrzeni publicznej, praw 

autorskich oraz z zakresu prawa oświatowego. 

 

XII. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania opiniuje Rada Pedagogiczna. 

2. W przypadkach nie objętych WSO decyzje podejmuje Dyrektor w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

 

WSO zostało zatwierdzone Uchwałą RP nr ………..z dnia ………… na rok szkolny 

2022/2023. 

 

 

Opracował zespół w składzie: 

 

mgr Małgorzata Pięta 

mgr Marcin Syta 
 

 

 


