
Uchwała  Nr 108/2012 
Rady Pedagogicznej 

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 
 z dnia 28 marca 2012 r. 

w sprawie zmian  w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania  Gimnazjum 
 
 

Działając na podstawie art.52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                    
( Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r  w sprawie warunków i sposobu oceniania , 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 
egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz.562 ze zmianami: Dz. U. z 2007 r. Nr 
130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 1097 oraz z 2009 r. Nr 58, poz. 475 , Nr 
83, poz. 694, Nr 141 poz.1150, oraz z 2010 r. Nr156, poz.1046 4).uchwala się co następuje: 
 
 

§ 1 
W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) W rozdziale: Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i 

młodzieży: 
a) w § 5 uchyla się pkt 1, 2, 3 

 
b) pkt 1 § 5 otrzymuje brzmienie:  

 
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia.  

1a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których 
mowa w  § 3 ust. 1 pkt 1 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na 
podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 
edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w 
sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w 
przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo 
przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w 
specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 
podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 
opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i 
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach; 

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 – na 



podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, 
opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który 
objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń 
zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie 
przepisów, o których mowa w pkt 2.  

 
c) pkt 2 § 5 otrzymuje brzmienie:  

 
2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z 

zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z 
uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) 
albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 
albo pełnoletniego ucznia, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w 
tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się 
może być wydana także uczniowi gimnazjum. 

 
d) ) pkt 3 § 5 otrzymuje brzmienie:  

 
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem składa się do 

dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 
przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i 
informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia. 

 
2) W § 9 uchyla się pkt 2 

 
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym 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 na podstawie 
przepisów, o których mowa w §5 ust. 1a pkt 1, i zachowania ucznia oraz 
ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z §11 ust.3  i §13 ust. 
4. 

 
3) Uchyla się § 12 Ogólne kryteria stopni szkolnych 

 
a) § 12 otrzymuje brzmienie:  

 
1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiadomości i 
umiejętności określone w  podstawie programowej i realizowanym programie 
nauczania uwzględniającym tę podstawę.  
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiadomości i 
umiejętności wynikające z podstawy programowej i w znacznym stopniu opanował 
wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania. 



3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiadomości i umiejętności 
wynikające z podstawy programowej oraz w części opanował wiadomości i 
umiejętności określone w programie nauczania. 
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który w pełni opanował wiadomości i 
umiejętności wynikające z podstawy programowej. 
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował wiadomości i 
umiejętności wynikające z podstawy programowej, jednak posiadane wiadomości i 
umiejętności dają mu możliwość dalszego kształcenia. 
6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i 
umiejętności określonych w podstawie programowej danego przedmiotu. 
 

4)  W § 13, uchyla się pkt 8 
 

5) W § 21 uchyla się pkt 1 
 

6) Uchyla się § 23a 
a) § 23b nadaje się numer § 23a 
 

7) Uchyla się § 24 pkt 1, 2, 3, 4, 5 
 
a) § 24 otrzymuje brzmienie:  
 
1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może 
przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie 
tego orzeczenia. 
2. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do  
egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych 
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię 
przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku 
szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego. 
3. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do  egzaminu gimnazjalnego 
w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie 
zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 
4. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do  egzaminu gimnazjalnego, 
był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności 
adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia 
komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do  
egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych 
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej 
opinii rady pedagogicznej. 
5. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w ust. 4, jest wydawana na wniosek 
nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po 
uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na 
wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia . 
6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1 - 4, nie przygotowuje się odrębnych 
zestawów zadań. 



7. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach 
dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i 
możliwości uczniów, o których mowa w ust. 1 - 4, i podaje ją do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 1 
września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 
8. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków 
przeprowadzania  egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów , o 
których mowa w ust. 1-4, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków 
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, określonych w szczegółowej informacji, o 
której mowa w ust. 7. 
9. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do 
potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 1 – 4, odpowiada przewodniczący szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 27 ust. 1. 
10. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali 
naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu 
edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu 
gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o której mowa w § 23 a, ust.7. 
11. Uczniowie, o których mowa w pkt.7, mogą na wniosek rodziców (prawnych 
opiekunów) przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 
rozszerzonym, o której mowa w § 23 a, ust. 7.4 
 

8) Uchyla się § 29 pkt 1 i 2  
 

9) Uchyla się § 35 pkt 1 
 

10) W rozdziale Przepisy przejściowe i końcowe uchyla się § 45, § 46 i § 47 
 

11)  W § 49 uchyla się pkt 2 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gimnazjum 

 
 

 
Przewodniczący Rady Pedagogicznej  
Gimnazjum im. F. Szołdrskiego  
 w Nowym Tomyślu 
 
    Andrzej Wałęsa 


