
Aneks nr 5 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania  
Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce. 

 

Na podstawie Rozporządzenia  MEN  z  dnia  20  sierpnia 2010 r. rozporządzenia zmieniającego w  

sprawie warunków  i sposobu  oceniania, klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz  

przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów  w  szkołach  publicznych   (Dz.U. 2010 nr 156 poz. 

1046) oraz na podstawie § 3 pkt 2 Statutu Szkoły  ustanawia się co następuje:  w związku z § 3 pkt 2 

Statutu Szkoły ustanawia się co następuje:  
§ 1 

W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania  

W § 1. Założenia ogólne.  

Dopisać „10. Przez specyficzne trudności w uczeniu się, należy o rozumieć trudności w uczeniu się 

odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo 

funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, 

wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego."; 
w § 4. Klasyfikowanie śródroczne i roczne.  

Dopisać „1a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania 

lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.” 

Pkt 4d otrzymuje nowe brzmienie: „4 d) roczna ocena opisowa uwzględnia poziom opanowania przez ucznia 

wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.” 

 w § 5. Ocenianie zachowania uczniów klas IV - VI.  
Dopisać „10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania 

lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
 W § 7. Warunki promowania.  

pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie: „5. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia."; 

pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie: „6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który, w wyniku 

klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych przedmiotów.” 

uchyla się pkt.7 

dopisać „11. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na 

wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna 

może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego.” 

§ 2 

Aneks obowiązuje od dnia uchwalenia 

 

Zmiany w WSO przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej  11/2010/11 z dnia 15 września 2010 r 

 
Akceptacja Rady Rodziców:   Akceptacja Samorządu Uczniowskiego:  Podpis Dyrektora Szkoły 

 

 


