
Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U z 2001 r. Nr 61 z 

późn. zm.); oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w 

sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843.); 
 

W rozdziale IX § 57 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: 
 

1. Zasady oceniania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

i znacznym: 

1) oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi; 

2) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając 

proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

3) decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii zespołu, oraz zgody rodziców ucznia; 

4) decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym podejmuje się nie później niż do końca lutego 

danego roku szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie VIII; 

5) uczeń, który ma przedłużony etap edukacyjny o jeden rok szkolny nie podlega klasyfikacji 

rocznej i nie otrzymuje promocyjnego lub końcowego świadectwa szkolnego. Otrzymuje 

zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. 

 

W rozdziale IX §58 dodaje się ustęp 21 w brzmieniu: 

 

21. Szczegółowe kryteria oceny opisowej zawarte są w IPET ucznia niepełnosprawnego 

intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

22. Ocena opisowa posiada następujące cechy: 

1) jest podsumowaniem konkretnej pracy z uczniem w określonym przedziale czasowym; 

2) jest indywidualna nie może przybiera postaci schematu; 

3) zawiera opis osiągniętego poziomu w porównaniu z poziomem ocenianym poprzednio; 

4) ocenia przebieg postępów ucznia w stosunku do jego możliwości; 

5) jest oceną pozytywną, w sposób obiektywny opisuje ucznia. 

 

W rozdziale IX § 62 dodaje się ustęp 19-23 w brzmieniu: 

 

19. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

20. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

21. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z 

uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 



22. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym w klasach I—III szkoły podstawowej polega na podsumowani u jego 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

23. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopni u 

umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 

podsumowani u jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w 

szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń  zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia w 

danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

W rozdziale IX § 74 dodaje się ustęp 13 i 14 w brzmieniu: 

 

13. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopni u umiarkowanym lub znacznym 

promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia tego 

ucznia, w porozumieniu z rodzicami. 

14. O ukończeniu szkoły przez uczni a z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej 

rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z 

rodzicami. 

 


