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Podstawa prawna 

 

1/ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

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

U. z 2017 r., poz. 1534). 

 

2/ Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 

1578). 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r., poz. 703). 

 

4/ Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356). 
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§ 1  Informacje ogólne 

 
1. Niniejszy Wewnątrzszkolny System Oceniania reguluje zasady oceniania,    

klasyfikowania i promowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną    w stopniu 

umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do Szkoły Podstawowej łącznie z 

działającym do roku szkolnego 2018/19 oddziałem gimnazjalnym oraz do Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy. 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ww. uczniów polega na      

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w zakresie posiadanych przez 

nich sprawności i umiejętności w stosunku do zaplanowanych wcześniej w 

Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych oraz na sformułowaniu oceny 

opisowej dotyczącej osiągniętego poziomu rozwoju. 

 

§ 2 Cel i zakres Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

 
1. Wewnątrzszkolny System Oceniania ma na celu regulację zasad dotyczących     

oceniania uczniów tak, by: 

a) poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o poziomie jego aktualnych 

osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 

b) dostarczyć rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o 

możliwościach i trudnościach oraz tendencjach rozwojowych ucznia,  

c) motywować rodziców (opiekunów prawnych) do dalszej pracy z dzieckiem w jego 

środowisku domowym, 

d) umożliwić nauczycielom i wychowawcom modyfikowanie warsztatu, celów i metod 

pracy w stosunku do zmieniających się potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania pozwala: 

a) określić fakt wystąpienia zmian w określonych zakresach w porównaniu ze stanem 

wyjściowym (np. początkiem roku szkolnego, końcem poprzedniego semestru), 
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b) opisać jakość, dynamikę i efekty zmian, 

c) ukierunkować dalszą pracę nauczycieli i rodziców zgodnie z potrzebami i 

możliwościami ucznia, 

d) pobudzić rozwój psychofizyczny i społeczno-emocjonalny ucznia, 

e) tworzyć przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, Indywidualne Programy    

Edukacyjno-Terapeutyczne, zgodne z rozpoznanymi potrzebami i możliwościami ucznia. 

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) dokonanie wielospecjalistycznej diagnozy poziomu rozwoju i funkcjonowania ucznia 

w oparciu o obserwacje i informacje zgromadzone o uczniu i jego środowisku domowym, 

b) opracowaniu w oparciu o nie „Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia”, 

c) formułowanie przez nauczycieli celów pracy dla każdego ucznia, opisanych w    

Indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych oraz dla całej grupy    

opisanych w planach edukacyjnych nauczyciela, 

d) monitorowanie rozwoju uczniów poprzez obserwację i nanoszenie na bieżąco uwag 

dotyczących obserwowanych zmian, 

e) ocenę opisową, będącą swoistą diagnozą postępów ucznia, dokonywaną dwa razy 

do roku - na koniec I semestru i koniec roku szkolnego, 

f) klasyfikowanie i promowanie uczniów, 

g) gromadzenie, selekcjonowanie, przechowywanie i wykorzystywanie informacji o 

uczniach, 

h) sposoby i formy informowania rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie 

funkcjonowania dziecka, 

i) sposoby nagradzania i karania uczniów. 

 

§ 3  Ocena poziomu funkcjonowania (diagnozowanie) 
 
1. Ważnym zadaniem naszej placówki, prowadzącym do rzetelnej i obiektywnej oceny 

postępów edukacyjnych ucznia jest dokonanie Wielospecjalistycznej oceny poziomu 

jego funkcjonowania. 
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2. W celu dokonania Wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia     

współpracują: 

Ø wychowawca klasy 

Ø nauczyciele i specjaliści 

Ø psycholog 

Ø pedagog szkolny. 

 

3. Nauczyciele  pracujący z uczniem dokonują wielospecjalistycznej oceny poziomu jego 

funkcjonowania narzędziami wypracowanymi lub wybranymi przez Placówkę. 

    

4. Specjaliści pracujący z uczniem dokonują oceny poziomu jego funkcjonowania 

określonymi narzędziami z zakresu swojej specjalności. 

 

5. W celu pogłębienia diagnozy pedagogicznej ucznia nauczyciel  może zastosować  

wybrane przez siebie narzędzie diagnozy pedagogicznej opisane w literaturze 

pedagogicznej. 

 

6. Wielospecjalistyczne oceny, uwzględniają w szczególności: 

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje,    

zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli,  

specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela, 

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia,  w tym 

bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu 

szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w 

grupie liczącej do 5. uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie – także 

napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z 

oddziałem szkolnym, oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia. 

 

7. Okresowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia ma formę     

opisową. 
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8. Dokonywana jest na początku każdego roku szkolnego do dnia 20 września. 

 

9. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonuje się,  

w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w 

tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi 

podmiotami. 

 

§ 4  Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne 
 
1. Dla każdego ucznia tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno-    

Terapeutyczny (IPET). 

 

2. IPET zawiera: 

a) informacje o uczniu,   

b) zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

c) charakterystykę ucznia w tym zalecenia specyficzne, 

d) cele edukacyjne i terapeutyczne, 

e) treści nauczania – zadania do realizacji, 

f) formy i metody pracy z uczniem, 

g) działania wspierające rodziców ucznia, 

g) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej  

oraz wymiar godzin realizowania tej pomocy, 

h) oraz zakres współdziałania z innymi instytucjami, 

i) zapoznanie rodziców z IPET-em (podpisy rodzica/opiekuna prawnego), 

i) wykaz osób odpowiedzialnych za opracowanie i realizację Programu. 

 

3. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w 

szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 
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2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a 

w przypadku ośrodków, także wychowawców grup wychowawczych prowadzących 

zajęcia z wychowankiem w tym ośrodku, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania 

ucznia, w tym – w zależności od potrzeb – na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z 

użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), oraz wzmacnianie 

jego uczestnictwa w życiu szkolnym, a w przypadku ucznia niepełnosprawnego –

działania o charakterze rewalidacyjnym, 

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i  innymi instytucjami, 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia, a także: 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów oraz wychowawców grup 

wychowawczych, z rodzicami ucznia w realizacji przez szkołę lub ośrodek wymienionych 

zadań, 

7) w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji 

kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania 

technologii wspomagających to kształcenie, 

8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub wynikających z Wielospecjalistycznych ocen – wybrane zajęcia edukacyjne, które są 

realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5. uczniów. 

 

4. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności 

rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez: 

1) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności 

wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku ucznia 

niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem; 
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2) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w 

przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

 

5. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący 

zajęcia z uczniem, a także wychowawcy grup wychowawczych prowadzący zajęcia z 

wychowankiem. 

 

6. Zespół opracowuje program po dokonaniu Wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej 

podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we 

współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

poradnią specjalistyczną. 

 

7. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

 

8. Program opracowuje się w terminie: 

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku 

szkolnego realizowanie kształcenia odpowiednio w szkole podstawowej, ośrodku, 

2) 30 dni od dnia złożenia w szkole podstawowej lub ośrodku  orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

 

9. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału lub wychowawca 

grupy wychowawczej, do której uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, 

prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły lub ośrodka. 

 

10. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w 

roku szkolnym. 

 

11. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 
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1) na wniosek dyrektora szkoły lub ośrodka -  przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela, 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w 

szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

 

12. Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne wszystkich uczniów, po 

zatwierdzeniu Rady Pedagogicznej, wchodzą w skład Szkolnego Zestawu Programów 

Nauczania obowiązującego w danej szkole. 

 

§ 5  Planowanie pracy nauczyciela z klasą 

 
1. Praca nauczycieli wymaga planowania. 

 

2. Nauczyciele sporządzają plany edukacyjne 2 razy w roku szkolnym i składają do  

wicedyrektorów w pierwszym semestrze do dnia 15 września, a w semestrze drugim do 

końca tygodnia rozpoczynającego ten semestr. 

 

3. Podstawą tworzenia spójnego planu edukacyjnego nauczyciela  są: 

Ø Wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania uczniów i sporządzone na 

ich podstawie IPET- y, 

Ø program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

Ø podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, 

Ø harmonogram cyklicznych apeli, konkursów, okolicznościowych imprez, 

Ø harmonogram zajęć pozalekcyjnych, 

Ø plany realizowane w związku z awansem zawodowym, 

Ø aktualnie realizowane eksperymenty, innowacje. 

 

4. Tak stworzone plany edukacyjne nauczycieli przedstawiają i zapewniają integralność 

działań edukacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych wobec każdego ucznia. 
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§ 6  Monitorowanie rozwoju ucznia 

 
1. Do obowiązków wszystkich nauczycieli pracujących z uczniem należy      

monitorowanie jego rozwoju. Obowiązek ten nadzoruje wychowawca klasy. 

 

2. Do prowadzenia obserwacji i nanoszenia uwag, odnotowywania i opisu   

pojawiających się w ciągu roku szkolnego nowych zachowań, zaobserwowanych    

możliwości, spontanicznych zachowań czy specyficznych reakcji na zdarzenia w   

otoczeniu służą tabele w dziennikach „Informacje o zachowaniu uczniów”. 

 

3. W celu dokonania kompleksowej oceny efektów realizacji IPET nauczyciele    

spotykają się w zespołach do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej w miarę 

potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. 

 

4. Spotkania wymienione w punkcie 3. są podstawą do podjęcia decyzji dotyczących: 

a) modyfikacji celów do osiągnięcia przez ucznia, 

b) modyfikacji zastosowanych metod osiągania celów, 

c) ewentualnego przedłużenia edukacji ucznia na danym etapie edukacyjnym jako wstęp 

do rozmowy z rodzicami. 

 

§ 7  Ocenianie  i klasyfikowanie i uczniów 

 

1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie orzeczenia 

poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

2. Nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast 

brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu. 

 

3. W terminach określonych w kalendarzu każdego roku szkolnego dokonuje się 
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klasyfikacji śródrocznej oraz klasyfikacji rocznej uczniów Szkoły Podstawowej wraz z 

oddziałem gimnazjalnym (do roku szkolnego 2018/19) oraz Szkoły Przysposabiającej do 

Pracy. 

 

4. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu    

umiarkowanym lub znacznym to: 

a) podsumowanie osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w IPET-

ach, 

b) podsumowanie zachowania ucznia, 

c) ustalenie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

d) ustalenie śródrocznej oceny zachowania - odbywa się we wszystkich klasach Szkoły 

Podstawowej wraz z oddziałem gimnazjalnym (do roku szkolnego 2018/19) i Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy przez wychowawcę klasy, po zasięgnięciu opinii innych 

nauczycieli uczących w klasie. 

 

5. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym to: 

a) podsumowanie osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w IPET-

ach, 

b) podsumowanie zachowania ucznia, 

c) ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

d) ustalenie rocznej oceny zachowania - odbywa się we wszystkich klasach Szkoły         

Podstawowej wraz z oddziałem gimnazjalnym (do roku szkolnego 2018/19) i Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy przez wychowawcę klasy, po zasięgnięciu opinii innych 

nauczycieli uczących w klasie. 

 

6. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, 

przekraczających połowę czasu przeznaczonego na zajęcia odpowiednio w okresie lub 

semestrze, za który przeprowadzona jest klasyfikacja. 

 



12 
 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami    

opisowymi. 

 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 

 

9. Ocena opisowa posiada następujące cechy: 

a) jest podsumowaniem konkretnej pracy z uczniem w określonym przedziale   

czasowym, 

b) jest indywidualna, nie może przybierać postaci schematu, 

c) zawiera opis osiągniętego poziomu w porównaniu z poziomem ocenianym    

poprzednio (czy uczeń funkcjonuje tak samo, lepiej czy nastąpił regres), 

d) ocenia przebieg postępów ucznia w stosunku do jego możliwości, 

e) jest ocena pozytywną, musi jednak obiektywnie opisywać ucznia, by rodzice nie 

wytworzyli sobie fałszywego obrazu dziecka. 

 

10. Ocena opisowa wpisana jest przez wychowawcę klasy do arkusza ocen, i na 

świadectwie promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły. 

 

11. Ocenę zachowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym ustala się na podstawie kryteriów oceny zachowania: 

 
Kryterium I - kultura osobista ucznia: 

• zna i stosuje zwroty grzecznościowe, 

• jest życzliwy i uprzejmy wobec innych, 

• umie zachować się w różnych sytuacjach (w szkole, na ulicy, w czasie wycieczki 

szkolnej itp.), 

• szanuje osoby dorosłe i swoich rówieśników, 

• dba o mienie szkoły i własne. 

 

Kryterium II - współdziałanie w zespole: 

• przestrzega zasad współżycia w grupie, 
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• współdziała z grupą w czasie zabawy i pracy, 

• nawiązuje serdeczne, koleżeńskie kontakty z członkami grupy, 

• pomaga kolegom i koleżankom, 

• dzieli się z innymi kolegami i koleżankami, 

• szanuje mienie kolegów i koleżanek. 

 

Kryterium III - aktywność społeczna: 

• chętnie pracuje na rzecz klasy/szkoły, 

• sumiennie wykonuje powierzony mu dyżur i zadania, 

• bierze udział w imprezach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych. 

 

Kryterium IV - stosunek do obowiązków szkolnych: 

• dba o pomoce szkolne, przybory i narzędzia specjalistyczne, 

• aktywnie pracuje na lekcji, 

• wykonuje polecenia nauczyciela, 

• przestrzega obowiązujących zasad i regulaminów pracowni. 

 
12. Ocena z zachowania jest oceną opisową. 

 

13. Ocena z religii ustalana jest przez katechetę w formie opisowej. Ocena opisowa      

zawiera stwierdzenie uogólniające, zgodne z sześciostopniową skalą ocen: 

1 - niedostateczny 

2 - dopuszczający 

3 - dostateczny 

4 - dobry 

5 - bardzo dobry 

6 – celujący 

 

§ 8  Promowanie oraz warunki ukończenia szkoły 
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1. Uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z oddziałem gimnazjalnym (do roku szkolnego 

2019/20) i Szkoły Przysposabiającej do Pracy otrzymują promocję do klasy programowo 

wyższej z uwzględnieniem specyficznych zaleceń wynikających z Indywidualnych 

Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. 
 
2. Uczeń Szkoły Podstawowej kończy naukę w wieku 18 lat, Szkoły Przysposabiającej 

do Pracy do 24 roku życia. 

 

3. Uczniowi można przedłużyć okres nauki: 

1) w szkole podstawowej: 

a) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym, 

b) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym, 

2) w szkole ponadpodstawowej o jeden rok. 

 

4. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje rada pedagogiczna po 

uzyskaniu: 

1) opinii zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności z 

powodu znacznych trudności w opanowaniu przez ucznia wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

2) zgody rodziców ucznia . 

 

5. Decyzje, o których mowa w ust. 3 i 4, podejmuje się: 

1) w przypadku szkoły podstawowej: 

a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III, 

b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII; 

2) w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w 

ostatnim roku nauki. 

 
6. Wniosek o przedłużenie etapu edukacyjnego może złożyć do dyrektora Ośrodka 

wychowawca klasy, nauczyciel lub specjalista uczący dane dziecko, rodzic, (opiekun 

prawny) ucznia. 
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7. Jeśli wnioskodawcą nie jest rodzic (opiekun prawny), wówczas wychowawca klasy 

powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) o złożeniu wniosku o przedłużenie  

uczniowi etapu edukacyjnego w terminie, o którym mowa w punkcie 4. 

 

8. Dyrektor za pośrednictwem wychowawcy wdraża procedurę rozpatrzenia wniosku 

przez zlecenie zespołowi nauczycieli uczących danego ucznia przygotowania 

szczegółowej analizy osiągnięć i prognozy postępów na dalsze działania edukacyjne. 

 

9. Decyzję o przedłużeniu etapu edukacyjnego uczniowi podejmuje dyrektor szkoły w 

uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia i po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej do końca II semestru. 

 

10. Uczeń, wobec którego dyrektor podjął decyzję o wydłużeniu etapu edukacyjnego   

na poziomie danej klasy, nie otrzymuje świadectwa promocyjnego do klasy  programowo 

wyższej. Decyzja o wydłużeniu etapu edukacyjnego odnotowana jest w arkuszu ocen i 

dołączona do dokumentacji ucznia. 

 

11. Uczniowie kończący daną klasę otrzymują świadectwo promocyjne do klasy 

programowo wyższej, a uczniowie kończący daną szkołę świadectwo ukończenia szkoły. 

 

12. Wyniki klasyfikacji, promocji i decyzje o ukończeniu danej szkoły podejmuje i 

zatwierdza Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę rozwoju każdego ucznia. 

 

13. Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, którą uczeń ukończył. 

 

§ 9  Gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie informacji o uczniach 

 

1. Wychowawca klasy zobowiązany jest do gromadzenia informacji o każdym uczniu, 

istotnych z punktu widzenia procesu edukacyjno-terapeutycznego. 
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2. Dokumentacja każdego ucznia znajduje się u wicedyrektorów i jest dostępna dla 

wszystkich nauczycieli. 

 

3. Zgromadzona w ten sposób dokumentacja daje każdemu nauczycielowi całościowy  

obraz prowadzonej dotychczas z uczniem pracy edukacyjnej, rewalidacyjnej i 

wychowawczej, pozwala wyciągnąć  wnioski do dalszej pracy z dzieckiem. 

 

4. Dokumentacja, o której mowa wyżej zawiera przede wszystkim: 

1) teczki personalne uczniów, w których znajdują się: 

a) skierowanie, 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

c) orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności , 

d) opinie psychologa, pedagoga, 

e) dokumentacja medyczna , 

f) pozostałe dokumenty; 

2) teczki z ocenami opisowymi i arkuszami ocen, 

3) teczki z IPET-ami i Wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania ucznia. 

 

§ 10  Sposoby i formy informowania rodziców o poziomie funkcjonowania ucznia 

 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) informowani są o poziomie funkcjonowania ucznia 

poprzez: 

a) kontakty bezpośrednie: 

Ø zebrania ogólnoszkolne, 

Ø na spotkaniach klasowych według harmonogramu, 

Ø w czasie spotkań indywidualnych na wniosek rodzica lub nauczyciela, 

Ø podczas bezpośredniej obserwacji zajęć na zaproszenie nauczyciela. 

b) kontakty pośrednie: 

Ø rozmowa telefoniczna, 

Ø korespondencja listowna, 

Ø korespondencja mailowa. 
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2. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego zapoznają rodziców 

(prawnych opiekunów) z: 

- Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym, 

- Wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania ucznia. 

 

3. Wychowawcy klas odnotowują fakt kontaktu z rodzicami w dzienniku zajęć. 

 

4. Dodatkowo osiągnięcia szkolne uczniów eksponowane są w kronikach, gablotach, 

gazetkach ściennych, na dyplomach lub w innej formie. 

 

§ 11  Nagradzanie i karanie uczniów 
 

1.Nagradzanie i karanie uczniów określa szczegółowo Statut Ośrodka. 

 

§ 12  Postanowienia końcowe 
 
1. WSO wprowadza się w drodze uchwały Rady Pedagogicznej. 

 

Zatwierdzono do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr IV/03/2017/18 z dnia 27 

listopada 2017 r. 

 


