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Podstawa prawna :

1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz.
655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730) ogłoszono dnia 17 czerwca 2021 r. obowiązuje od dnia 1 września
2017 r. 

2.  Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r.  
poz. 583, 1116, 1700 i 1730) ogłoszono dnia 22 października 2021 r.

3.  ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla
publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z 2020 r. poz. 1008, z 2021 r. poz. 1534 oraz z 2022 r. poz. 658)
ogłoszono dnia 4 kwietnia 2019 r. obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów i  słuchaczy  w szkołach  publicznych  
Dz.U. 2022 poz. 1780.

5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół  
i placówek artystycznych Dz.U. 2022 poz. 900.



WSTĘP

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli  poziomu  

i  postępów  w  opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności  zawartych  w  programie

nauczania. Specyfika kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowanym lub znacznym polega na wychowaniu i nauczaniu całościowym, zintegrowanym,

opartym  na  wielozmysłowym  poznawaniu  otaczającego  świata  -  w  całym  procesie  edukacji.

Działania edukacyjne nie mogą wykraczać poza pewien obszar, zaspokajając specyficzne potrzeby 

i możliwości edukacyjne tych uczniów. Należy uznać prawo osób niepełnosprawnych do rozwoju

we własnym tempie i uwzględniać to prawo podczas ustalania kierunków pracy z uczniem. Przede

wszystkim należy zwrócić uwagę na to, aby ocenianie wspierało rozwój ucznia, by oceniało się  

w  szkole  to,  co  uczeń  umie,  a  nie  to,  czego  jeszcze  nie  opanował.  Zatem  ocena  powinna

odzwierciedlać osiągnięcia uczniów na miarę realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjno-

Terapeutycznych.  Ocenianie  winno  mieć  charakter  „terapii  sukcesu”.  Brak  postępów nie  może

podlegać  wartościowaniu  negatywnemu,  a  nawet  niewielkie  postępy  ucznia  powinny  być

dostrzegane i wzmacniane pozytywnie.

OCENIANIU PODLEGAJĄ:

1.  Osiągnięcia  edukacyjne  ucznia,  polegające  na  rozpoznawaniu  przez  nauczycieli  poziomu  

i  postępów  w  opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności  w  stosunku  do  wymagań

edukacyjnych  wynikających  z  podstawy  programowej  i  realizowanego  w  szkole  programu

nauczania, uwzględniających tę podstawę.

2. Zachowanie ucznia, polegające na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,  nauczycieli  oraz

uczniów danej  klasy stopnia respektowania  przez ucznia  zasad  współżycia  społecznego i  norm

etycznych, realizacji celów określonych w Szkolnym Programie Profilaktyki i Wychowania oraz

wypełniania obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.

CELE WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA :

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2) poinformowanie ucznia o jego zachowaniu i postępach w tym zakresie,

3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5) dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.



OBOWIĄZUJĄCE ZASADY OCENIANIA

1. Wymagania edukacyjne.

1. Nauczyciele  na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców

(prawnych  opiekunów)  o  wymaganiach  edukacyjnych  z  zakresu  obowiązkowych  zajęć

edukacyjnych,  wynikających  z  Programu  nauczania  i  wychowania  Szkoły  Specjalnej

Przysposabiającej do Pracy  oraz Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych  przy Specjalnym

Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  im.  L.  Wierusza  w  Świebodzinie  oraz  o  sposobach

sprawdzania osiągnięć.

2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

wydanego  przez  Poradnie  Psychologiczno-Pedagogiczne  dostosować  wymagania

edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.

3. Wychowawca  klasy  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informuje  uczniów  oraz  ich

rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie

uzyskiwania wyższej  niż  przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej  zachowania oraz  

o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

2. Ocenianie.

1. W  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  im.  L.  Wierusza  w  Świebodzinie

ocenianie  wewnątrzszkolne  obejmuje  podsumowanie  osiągnięć  z  zajęć  edukacyjnych  

i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć

edukacyjnych i zachowania w formie opisowej.

2. Bieżące oceny cząstkowe wystawia się w skali od 1 do 6 w dzienniku lekcyjnym Vulcan.

Oceniając  uczniów  podkreśla  się  wszystkie  pozytywne  elementy,  jednocześnie  bardzo

delikatnie zwracając uwagę na występujące trudności.  W czasie zajęć często powinna być

stosowana pochwała słowna i aprobata gestem. Prawidłowo przeprowadzona ocena będzie

czynnikiem motywującym i informacyjnym dla ucznia i rodzica.

3. Kryteria oceny opisowej.

• bazowanie na mocnych stronach ucznia,

• strona emocjonalno-motywacyjna ucznia,

• zachowanie ucznia,

• aktywność na zajęciach; postępy ucznia,

• zainteresowania ucznia,

• poziom opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianym na danym etapie nauki,

• sposoby i kierunki przezwyciężania ewentualnych trudności.



Roczną ocenę podsumowującą naukę w danym roku szkolnym dokonuje się w arkuszu oceny

opisowej.

4. Struktura oceny opisowej.

1) Ocena opisowa śródroczna różni się od oceny opisowej końcoworocznej.

Ocena opisowa śródroczna oprócz informacji o postępach ucznia w nauce i zachowaniu zawiera

zalecenia dla  ucznia dotyczące zarówno dalszych postępów w edukacji,  jak również postępów  

w rozwoju społeczno-moralnym oraz możliwości dostosowania zaleceń.

Ocena ta powinna spełniać:

a) funkcję informacyjną,

b) funkcję korekcyjną,

c) funkcję motywacyjną.

Ocena  opisowa  końcoworoczna  na  etapie  promowania,  powinna  zawierać  informacje  

o postępach edukacyjnych i zachowaniu bez dalszych wskazań.

Ocena ta powinna spełniać:

a) funkcję informacyjną,

b) funkcję diagnostyczną.

Ocena opisowa śródroczna i końcoworoczna powinna składać się z trzech zasadniczych części:

a) postępy ucznia w edukacji,

b) postępy ucznia w rozwoju,

c) osobiste osiągnięcia ucznia.

2) W bieżących ocenach cząstkowych zapisywanych w dzienniku lekcyjnym przyjmuje się:

 stopień celujący 6

stopień bardzo dobry 5

stopień dobry 4

stopień dostateczny 3

 stopień dopuszczający 2

stopień niedostateczny 1



3)  Kryteria  ocen  cząstkowych  dotyczące  uczniów  z  uwzględnieniem  ich  możliwości

psychofizycznych:

Stopień celujący (6) – 

otrzymuje uczeń, który:

• opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania;

• potrafi samodzielnie wykonać zadania, które wykraczają poza poziom podstawowy

umiejętności przewidzianych w programie nauczania;

• rozwiązuje  samodzielnie  problemy  teoretyczne  i  praktyczne  ujęte  programem

nauczania;

• uczeń jest samodzielny i zdyscyplinowany w trakcie zajęć, wykazuje się inicjatywą;

• bierze udział w konkursach i zawodach oraz innych aktywnościach;

• każdą pracę wykonuje sumiennie i z pełnym zaangażowaniem;

• pracuje  w  tempie  dostosowanym  do  swoich  możliwości,  wykonuje  polecenia

nauczyciela;

• wykonuje zadanie do końca.

Stopień bardzo dobry (5) 
otrzymuje uczeń, który:

• opanował podstawowe umiejętności zgodnie z założeniami programu nauczania; 

• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

• rozwiązuje  samodzielnie  problemy  teoretyczne  i  praktyczne  ujęte  programem

nauczania;

• potrafi  zastosować  posiadaną  wiedzę  do  rozwiązywania  zadań  i  problemów  

w nowych sytuacjach;

• jest aktywny podczas lekcji.

Stopień dobry (4) 
otrzymuje uczeń, który:

• uczeń  opanował  umiejętności  przewidziane w  programie nauczania  na poziomie

podstawowym  (przy  pomocy  nauczyciela  realizuje  zadania  na  poziomie

rozszerzonym);

• pracuje w zróżnicowanym tempie;

• wykonuje polecenia nauczyciela;

• poprawnie stosuje poznane wiadomości;

• przy wykonywaniu czynności potrzebna jest pomoc, instruowanie, ukierunkowanie

poszczególnych etapów pracy.

Stopień dostateczny (3) 
otrzymuje uczeń, który:

• opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania

w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach

programowych;

• może  mieć  braki  w  opanowaniu  podstaw  programowych,  ale  braki  te  nie

przekreślają  możliwości  uzyskania  przez  ucznia  podstawowej  wiedzy  w  ciągu

dalszej nauki;

• rozwiązuje  (wykonuje)  zadania  teoretyczne  i  praktyczne  o  niewielkim  stopniu

trudności - czasami przy pomocy nauczyciela;

• często nie potrafi wykonać zadania w określonym czasie;

• wykonuje  zadania  teoretyczne  i  praktyczne  o  niewielkim  stopniu  trudności  -

czasami przy pomocy nauczyciela;

• polecenie nauczyciela musi być wsparte pomocą;

• często nie kończy rozpoczętej pracy;

• przy wykonywaniu czynności potrzebna jest pomoc;

•  zadania wykonuje niestarannie.



Stopień dopuszczający (2) 
otrzymuje uczeń, który:

• słabo  opanował  wiadomości  i  umiejętności  określone  programem  nauczania  

w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawach programowych;

• większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela;

• wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy;

•  nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.

Stopień niedostateczny (1) 
otrzymuje uczeń, który:

• pomimo  możliwości  poznawczych  nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności

określonych  przez  podstawy  programowe,  a  braki  w  wiadomościach  

i  umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy;

• odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace;

• wykazuje  lekceważący  stosunek  do  obowiązków  wynikających  ze  specyfiki

przedmiotu;

•  nie bierze czynnego udziału w lekcji;

• swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie 

i innych;

• nie wykazuje chęci i zainteresowania rozwijaniem swoich wiadomości.

5. Podstawowe kryteria oceny opisowej zachowania

Przy ocenie opisowej zachowania należy brać pod uwagę:

1) tolerancję wobec przekonań drugiego człowieka (wyznaniowych, narodowościowych),

2) poszanowanie symboli narodowych,

3) kulturę zachowania w miejscach publicznych,

4) przestrzeganie form grzecznościowych,

5) dbałość o mienie indywidualne i społeczne,

6) wrażliwość emocjonalną na sprawy innych ludzi oraz życzliwość, uczynność, koleżeńskość,

7) dążenie dziecka do nabywania wartościowych cech charakteru, jak: pracowitość, oszczędność,

wytrwałość, odwaga, prawdomówność, odpowiedzialność, samodzielność,

8)właściwy stosunek do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły,

9) wzajemna pomoc i życzliwość podczas nauki i zabawy,

10) stosunek do ludzi starszych,

11) odpowiedzialność za wykonanie powierzonego zadania,

12) udział w życiu szkoły i klasy,

13) przyznawanie się do własnych błędów i niedociągnięć,

14) udział w pracach społecznie użytecznych na rzecz szkoły,

15) frekwencja na lekcjach (uczeń nie może bez usprawiedliwienia opuszczać zajęć),

16) przestrzeganie przepisów BHP,

17) punktualne przychodzenie na zajęcia,

18) chęć zdobywania i poszerzania wiedzy.



6. Dokumentacja oceny opisowej

 Arkusze ocen

W arkuszach ocen znajduje  się  ocena  opisowa określająca poziom wiadomości  i  umiejętności  

z  zakresu  edukacji  oraz  zachowanie  ucznia.  Zapis  ten  jest  zgodny  z  zapisem  na  świadectwie

szkolnym.

Świadectwo szkolne

Zawiera ocenę opisową określającą poziom wiadomości  i  umiejętności  z  zakresu edukacji  oraz

zachowanie ucznia w danym roku szkolnym. Zapis ten jest zgodny z zapisem w arkuszach ocen.

7. Ustalenie semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny

klasyfikacyjnej zachowania.

Klasyfikację uczniów przeprowadza się w pierwszym i drugim półroczu:

1)  na  tydzień  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady  Pedagogicznej  nauczyciele

poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawca klasy, są zobowiązani poinformować ucznia o

ocenach śródrocznych i rocznych oraz ocenie zachowania - w formie opisowej oraz ocenie z religii,

która wyrażana jest w stopniach w skali od 1 do 6,

2)  semestralną  (roczną)  ocenę  zachowania  ustala  wychowawca  klasy  po  zasięgnięciu  opinii

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia,

3)  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  nie  mają  wpływu  na  ocenę  klasyfikacyjną

zachowania,

4) na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) złożony do dyrektora

szkoły,  nauczyciel  sporządza  pisemne  uzasadnienie  ustalonej  oceny  zgodnie  z  przyjętymi

kryteriami oceniania wewnątrzszkolnego w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku,

5) klasyfikacyjne oceny opisowe ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne

w  arkuszach  ocen  opisowych,  a  opisową  ocenę  zachowania  ustala  wychowawca  klasy  po

zasięgnięciu opinii nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w tej klasie.

8. Zwolnienie z zajęć

1) w uzasadnionych przypadkach (na podstawie opinii  wydanej przez lekarza) uczeń może być

zwolniony na czas określony w tej opinii z lekcji wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu

podejmuje dyrektor szkoły,

2)  w  przypadku  zwolnienia  ucznia  z  wyżej  wymienionych  zajęć  w  dokumentacji  przebiegu

nauczania zamiast oceny opisowej klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".



9. Egzamin klasyfikacyjny

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

z  powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych  przekraczającej  połowę  czasu

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej  nieobecności  lub na

wniosek  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  Rada  Pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na

egzamin klasyfikacyjny.

3) Od oceny opisowej negatywnej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego

rodzice mogą odwołać się w ciągu 3 dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły, który powołuje

komisję egzaminacyjną w składzie:

a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel uczący danego przedmiotu - jako egzaminator ,

c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu,

4)  w  egzaminie  może  uczestniczyć  bez  prawa  głosu  przedstawiciel  Rady  Rodziców,  doradca

metodyczny i wychowawca klasy,

5)  w  przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych,  w  dokumentacji  przebiegu

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

10. Warunki promowania

1)  Uczeń,  który  w  wyniku  końcoworocznej  klasyfikacji  uzyskał  ocenę  opisową  negatywną  

z  jednych  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  może  zdawać  egzamin  poprawkowy.  

W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy 

z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2)  uczeń  klasy  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  jego  osiągnięcia

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie,

3) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy lub na wniosek

wychowawcy  klasy  i  po  uzyskaniu  zgody rodziców (prawnych  opiekunów) oraz  po  uzyskaniu

opinii  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  lub  poradni  specjalistycznej,  Rada  Pedagogiczna

może  postanowić  o  promowaniu  ucznia  do  klasy  programowo wyższej  również  w  ciągu  roku

szkolnego,

4) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia

uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna  

w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków,

5) zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy,



6) uczeń kończy szkołę, jeżeli z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne

opisowe – pozytywne.

11.  Uczniowie  klasy  III  SPdP kończący  edukację  w  szkole  biorą  udział  w  wewnętrznym

egzaminie  praktycznym  podsumowującym  zdobyte  wiadomości  i  umiejętności związane  

z czynnościami zawodowymi, wykorzystywaniem narzędzi, obsługą sprzętów, prowadzeniem

gospodarstwa  domowego   (gotowanie,  pieczenie,  sprzątanie),  wytwarzaniem przedmiotów

użytkowych, dekoracyjnych oraz z wykonywaniem prac ogrodniczych.

Na  zakończenie  roku  szkolnego  dla  uczniów  wyróżniających  się  w  nauce,  przewiduje  się

dyplom  lub  nagrodę  książkową.  Wszyscy  uczniowie  klas  III  kończący  naukę  w  szkole

otrzymują  świadectwo  ukończenia  Szkoły  Przysposabiającej  do  Pracy  z  opisem nabytych

umiejętności i czynności pracy.



Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – nauczanie zdalne.

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu

umożliwienia  realizacji  podstawy  programowej,  oraz  monitorowania  postępów  edukacyjnych

uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.

3.  Lekcje/  zajęcia  zdalne  odbywają  się  zgodnie  z  ustalonym  tygodniowym  rozkładem,

zatwierdzonym przez Dyrektora SOSW w Świebodzinie.

4. Ocenie podlega wiedza i umiejętności ucznia przyswojone na podstawie materiałów nauczania

przesyłanych  uczniom  przez  nauczycieli  każdego  przedmiotu.  Postępy  uczniów  są  na  bieżąco

monitorowane przez nauczycieli w ustalony przez siebie sposób, zgodny z WSO.

5. Jeśli uczeń nie ma dostępu do materiału nauczania, jego rodzic/prawny opiekun informuje o tym

wychowawcę, który ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych materiałów.

6. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie SOSW 

w Świebodzinie.

7.  O zagrożeniach  oceną  niedostateczną  nauczyciele  informują  rodziców/prawnych opiekunów  

w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły w formie elektronicznej.

8.  Odpowiedź  ustna:  uczeń  umawia  się  na  odpowiedź  ustną  w  czasie  konsultacji

on-line/telefoniczną  z  własnej  inicjatywy lub z  inicjatywy nauczyciela.  Nauczyciel  powiadamia

ucznia o tym telefonicznie lub za pomocą komunikatora. Podaje zagadnienia, które uczeń powinien

powtórzyć. Jeśli uczeń nie stawi się bez usprawiedliwienia na konsultacjach traktowane jest to, jako

nieprzygotowanie i skutkuje oceną niedostateczną. Uczeń może być pytany na lekcji na zwykłych

zasadach.

9. Materiały pisemne, testy, sprawdziany, prace praktyczne, plastyczne itp wykonane przez uczniów

oceniane  są,  zgodnie  z  WSO,  po  przesłaniu  wykonanej  pracy  np.  w  formie  zdjęcia  lub  po

rozpoczęciu nauczania w systemie tradycyjnym.

10.  Rodzice  uczniów  mają  prawo  do  konsultacji  w  sprawie  oceniania  za  pomocą  dostępnych

komunikatorów elektronicznych


