
Przedmiotowy  System  Oceniania z języka polskiego w klasach   IV -VI 

(Nowa podstawa programowa) 

 

 Kontrakt między nauczycielem i uczniem 

1.  Ocenianie uczniów na lekcjach języka polskiego dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy, 

umiejętności,  wysiłku włożonego w przygotowanie pracy i aktywności na lekcjach. 

2.  Uczeń ma obowiązek systematycznego i czynnego uczestnictwa w procesie uczenia się przez 

cały okres nauki.  

3.  Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, nosić potrzebne 

przybory oraz odrabiać prace domowe. 

4.  Brak pracy domowej lub nieprzygotowanie się do lekcji uczeń powinien zgłosić nauczycielowi 

jeszcze przed rozpoczęciem danej lekcji.  

5.  Wszystkie zaległości spowodowane nieprzygotowaniem do lekcji lub nieobecnością ucznia       

w szkole, ma on obowiązek uzupełnić na następną lekcję, chyba że nauczyciel ustanowi inny 

termin. 

6.   W ciągu semestru uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, 

które będzie odnotowane w dzienniku lekcyjnym za pomocą skrótu np. Przez nieprzygotowanie 

rozumiemy: brak zeszytu przedmiotowego, pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak 

pomocy potrzebnych na lekcję. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje    

za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

7.    Drobne uchybienia w: odpowiedziach ustnych, pisemnych poprawach sprawdzianów, pracach 

domowych itp., mogą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym za pomocą minusów (cztery minusy 

= ocena niedostateczna).  Aktywność na lekcji jest nagradzana ocenami lub "plusami" (cztery 

plusy = ocena bardzo dobra). Przez aktywność rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i 

udzielanie poprawnych odpowiedzi, czynna praca w grupach, wykonywanie dodatkowych zadań.  

8.    Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami ustalonymi w kryteriach oceniania.  

9.    Prace klasowe, sprawdziany, testy, dyktanda są obowiązkowe.  

10.  Prace klasowe, sprawdziany, testy, dyktanda są zapowiadane przez nauczyciela                     

z tygodniowym wyprzedzeniem i podanym zakresem sprawdzanych umiejętności i wiedzy.                                                                                                                   

Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej, sprawdzianu, testu, dyktanda 

z całą klasą, po powrocie do szkoły ma obowiązek napisania w/w prac w najbliższym terminie - nie 

dłuższym niż 14 dni. 

11.   Uczeń ma możliwość poprawy pracy klasowej, z której otrzymał ocenę niedostateczną,         

w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W szczególnych przypadkach nauczyciel może określić inny 

termin (np. z powodu choroby ucznia lub nauczyciela).  

12.   Każdą pracę klasową, sprawdzian, test uczeń może jeden raz poprawić. 

13.   Wszystkie oceny są jawne.  



14.   Kartkówki (15 min.) obejmujące treści kształcenia z trzech ostatnich różnych tematów lekcji 

nie muszą być zapowiadane i będą pisane jednokrotnie. 

15.   Ocena ze sprawdzianu semestralnego, rocznego nie musi być końcową oceną wystawioną 

za semestr czy rok szkolny.  

16.   Nauczyciel zastrzega sobie prawo indywidualizacji procesu oceniania ucznia w szczególnych 

przypadkach. 

17.   Sprawdziany pisemne będą ocenione przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od ich 

napisania. W sytuacjach, gdy nauczyciel np. zachoruje lub jest na szkoleniu, termin może ulec 

zmianie. 

18.   Ocenione prace klasowe, sprawdziany, testy  uczeń ma obowiązek poprawić na lekcji.  

19.   Nieobecności ucznia na kartkówkach i klasówkach zaznaczane są za pomocą skrótu „nb”. 

20.   Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 2 tygodni) uczeń ma prawo nie być oceniany 

przez tydzień. 

21.  Przy formułowaniu oceny na zakończenie semestru, roku szkolnego, hierarcha ważności ocen 

cząstkowych jest następująca: prace klasowe, kartkówki, dyktanda, odpowiedzi ustne, recytacja, 

aktywność ucznia, praca domowa, prace długoterminowe.  

22.  Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

 

 

    SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

2. Cele kształcenia i wychowania 

Na treści języka polskiego jako przedmiotu nauczania w szkole podstawowej składają się: 

wiedza o budowie i zasadach funkcjonowania języka ojczystego, podstawowe wiadomości 

z nauki o literaturze oraz wybrane zagadnienia z wiedzy o kulturze. Językowe, literackie 

i ogólnokulturowe treści nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII są podstawowymi 

czynnikami wielostronnego rozwoju uczniów. Przyczyniają się do przekazania im 

określonego zasobu informacji, wykształcenia podstawowych umiejętności oraz 

kształtowania odpowiednich postaw. 

Cele kształcenia w zakresie wiedzy: 

• przyswojenie systemu podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które 

przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu 

zjawisk literackich i kulturowych; 

• zaznajomienie z wybitnymi utworami pisarzy polskich i obcych oraz przekazanie 

najważniejszych informacji o epokach, w których tworzyli; 



• przybliżenie roli, jaką odgrywają we współczesnym świecie media, oraz wskazanie 

sposobów pracy twórcy kultury 

• wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako 

najważniejszego składnika systemu kultury, środka porozumiewania się, tworzywa literatury 

pięknej i narzędzia poznania; 

• poszerzanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich 

funkcjach w strukturze tekstów; 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami retoryki, przygotowującymi do spójnego i 

logicznego wypowiadania się w mowie i w piśmie. 

Cele kształcenia w zakresie umiejętności: 

• kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej 

wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach; 

• dostrzeganie i wyjaśnianie wartości tekstów kultury – utworów literackich i informacyjnych, 

dzieł sztuki malarskiej, teatralnej, filmowej oraz twórczości radiowo-telewizyjnej; 

• przygotowanie do świadomego wyboru i indywidualnego wartościowania lektury oraz 

zjawisk współczesnej kultury; 

• zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury; 

• wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz 

środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie; 

• kształcenie umiejętności sprawnego budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych w różnych 

formach gatunkowych z wykorzystaniem wiedzy o języku; 

• rozwijanie sprawności w wygłaszaniu przemówień, konstruowaniu wypowiedzi o 

charakterze argumentacyjnym, recytacji, doskonalenie dykcji i operowania głosem; 

• rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł 

informacji oraz selekcjonowania pozyskanych informacji i ich krytycznej 

oceny. 

 

Cele wychowania w zakresie postaw i wartości: 

 

• systematyczne wzbogacanie osobowości ucznia, wprowadzanie w świat wartości; 

• kształtowanie postaw humanistycznych, np. solidarności, tolerancji, współpracy altruizmu, 

uczciwości, sprawiedliwości, odwagi, empatii, szacunku dla innych ludzi, 

odpowiedzialności; 

• wskazywanie wzorców postępowania; 

• budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia; 

• wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz szacunku dla tradycji; 

• rozwijanie motywacji do poznawania kultury własnego regionu oraz dziedzictwa 

narodowego; 

• kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur i szacunku dla ich dorobku; 

• wychowanie patriotyczne rozumiane jako budowanie więzi i poczucie dumy ze szkoły, 

regionu i ojczyzny; 

• kształtowanie postaw obywatelskich, wdrażanie do wspólnego działania dla dobra innych, 

do aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

• rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie ciekawości wobec świata i kształtowanie otwartej 

postawy w stosunku do innych ludzi; 

• kształcenie takich kompetencji, jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość; 



• umacnianie świadomości ekologicznej; 

• uświadomienie podstaw zdrowego trybu życia; 

• rozbudzanie potrzeb czytelniczych i kulturalnych wraz z kształceniem umiejętności ich 

zaspokajania; 

• zachęcanie do współpracy z innymi, wspólnego planowania i organizowania przedsięwzięć 

oraz podejmowania odpowiedzialności za wykonanie zadań w grupie; 

• wdrażanie do samokształcenia, pomoc w odkrywaniu własnych preferencji w zakresie stylu 

uczenia się; 

• kształcenie nawyków systematycznego uczenia, porządkowania zdobytej wiedzy i jej 

pogłębiania;  

• przygotowanie do obiektywnego oceniania postaw innych ludzi oraz do samooceny; 

• umacnianie poczucia własnej wartości; 

• wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i planowaniu drogi dalszej 

edukacji. 

 

 

Różne sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów  

• recytacja prozy i poezji,  

 • odpowiedzi ustne,  

 • prace klasowe,   

• sprawdziany,  

• kartkówki, 

 • testy,  

• dyktanda, 

 • prace domowe,   

• zadania wykonywane w zeszycie, 

 • wypowiedzi pisemne na lekcji, 

 • prace długoterminowe, m.in. projekty, gazetki, 

 • udział w konkursie klasowym, szkolnym, międzyszkolnym, w przedstawieniu, akademii szkolnej,  

• różnorodne działania twórcze, w których uczeń prezentuje swoje pasje i wykorzystuje 
uzdolnienia.   

   

Kryteria na poszczególne oceny 

Ocena końcowa jest wypadkową ocen cząstkowych, które uczeń otrzyma w ciągu roku szkolnego. 

Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego. 

 

 



 OCENA CELUJĄCA 

 Uczeń:  

• opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,  

 • samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności, 

 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować                      
i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy 
programowej,   

• posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, 
jak i w piśmie, 

  • aktywnie uczestniczy w lekcjach (pełni funkcję asystenta nauczyciela) i zajęciach 
pozalekcyjnych,   

• z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,  

• tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem 
kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym  i interpunkcyjnym,  

• odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów, 

 • wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe,  

• współpracuje w zespole, często odgrywając rolę lidera,  

• wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze (kreatywność) przy odbiorze i analizie 
tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi.  

   

OCENA BARDZO DOBRA 

 Uczeń:  

• opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,  

• samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności, 

 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je 
samodzielnie, podejmuje próby interpretacji,  

 • posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie, 

  • aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, 

  • bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim,  

• tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne   
pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym,  

• aktywnie uczestniczy w lekcjach,  

• wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.  

  

 

 



OCENA DOBRA 

 Uczeń: 

 • w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,   

• samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą 
nauczyciela – trudne,  

 • czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich 
informacje,  

 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych     
i stylistycznych,  

• bierze czynny udział w lekcji,  

• wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe.  

   

OCENA DOSTATECZNA 

 Uczeń: 

 • częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,  

 • samodzielnie wykonuje tylko zadania łatwe; trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy 
pomocy nauczyciela,  

• odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości 
wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,  

• w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne; 
wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo, 

 • wypowiada się krótko, ale wypowiedź jest na ogół uporządkowana,  

• niekiedy popełnia rażące błędy językowe zakłócające komunikację,   

• rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach,  

• wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy.  

   

OCENA DOPUSZCZAJĄCA 

 Uczeń: 

 • opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,  

 • większość zadań, nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela,  

• czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji,  

• ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru,   

• nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów,   

• w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację,           
ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań,  



 • nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia 
nauczyciela,  

• pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy,   

• często nie potrafi samodzielnie wykonać pracy domowej, ale podejmuje próby.  

  

OCENA NIEDOSTATECZNA 

 Uczeń:  

• nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy                          
i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej,  

• ma kłopoty z techniką czytania, 

 • nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu 
wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego, 

 • nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela,  

• wykazuje się niechęcią do nauki, 

 • zaniedbuje wykonywanie prac domowych, 

 • nie angażuje się w pracę grupy.  

 

Ocenianie wg  skali procentowej:                     Ocenianie wg skali procentowej dla                          

ucznia z dysleksją rozwojową 

100% - 98% - ocena celująca (6)                           100%- 96% - ocena celująca 

97% - 86% - ocena bardzo dobra (5)                    95% - 84% - ocena bardzo dobra 

85% - 69% - ocena dobra (4)                                 83% - 67% - ocena dobra 

68% - 51% - ocena dostateczna (3)                        66% - 49% - ocena dostateczna 

50% - 35% - ocena dopuszczająca (2)                    48% - 33% - ocena dopuszczająca 

34% - 0% - ocena niedostateczna (1)                      32% - 0% - ocena niedostateczna 

Kartkówki:                                                   Kartkówki- uczeń z dysleksją 

100% - ocena celująca                                                                  100% - ocena celująca 

99%- 91%- ocena bardzo dobra                                      99% - 90% - ocena bardzo dobra 

90%- 71%- ocena dobra                                        89% - 70% - ocena dobra 

70%- 51%- ocena dostateczna                              69% - 50% - ocena dostateczna 

50%- 31%- ocena dopuszczająca                            49% - 30% - ocena dopuszczająca 

Poniżej 30%- ocena niedostateczna                      Poniżej 30% - ocena niedostateczna 



 

Dyktanda – tekst ciągły pisany ze słuchu – ocenianie: 

Bezbłędnie – ocena celująca 

1 błąd ortograficzny pierwszoplanowy – ocena bardzo dobra 

2 błędy ortograficzne pierwszoplanowe – ocena dobra 

3 błędy ortograficzne pierwszoplanowe – ocena dostateczna 

4 błędy ortograficzne pierwszoplanowe – ocena dopuszczająca 

5 błędów ortograficznych pierwszoplanowych – ocena dopuszczająca 

Powyżej 5 błędów ortograficznych pierwszoplanowych – ocena niedostateczna 

  

                 Dyktanda dla uczniów z dysleksją rozwojową – ocenianie: 

2 błędy ortograficzne pierwszoplanowe – ocena celująca 

4 błędy ortograficzne pierwszoplanowe – ocena bardzo dobra 

6 błędów ortograficznych pierwszoplanowych – ocena dobra 

8 błędów ortograficznych pierwszoplanowych – ocena dostateczna 

10 błędów ortograficznych pierwszoplanowych – ocena dopuszczająca 

Powyżej 10 błędów ortograficznych pierwszoplanowych – ocena niedostateczna 

  

• Pod pojęciem „błąd ortograficzny pierwszoplanowy” rozumie się pisownię wyrazów z „ó” i 
„u”, „ż” i „rz”, „h”i „ch” oraz pisownię wielką i małą literą 

• Pozostałe błędy: 2 błędy drugoplanowe = 1 błąd pierwszoplanowy; 
Trzy znaki interpunkcyjne = 1 błąd pierwszoplanowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Sposób ustalenia oceny śródrocznej i rocznej  

Podstawą do wystawienia oceny semestralnej oraz oceny końcowo rocznej z języka polskiego jest 

średnia ważona obliczona w następujący sposób:  

1. Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę w 
hierarchii ocen.  

2. Średnią ważoną oblicza się jako iloraz.  
3. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:  
 

Celująca: 5,3 i powyżej 

Bardzo dobra: 4,7 – 5,29 

Dobra: 3,7 – 4,69 

Dostateczna: 2,7 – 3,69 

Dopuszczająca: 1,7 – 2,69 

Niedostateczna:  poniżej 1,7 

 
4. Formy aktywności i ich waga:  
 
 

Formy aktywności  Waga  

Praca klasowa – 
wypracowania, dyktanda 

6 

Sprawdziany, testy 6 

Kartkówki   4 

Odpowiedź ustna, 
recytacja poezji, prozy 

4 

Praca na lekcji, projekty, 
praca w grupach 

4 

Zadanie domowe  4 

Aktywność  4 

 

 

Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–” przyporządkowując im odpowiednie 

wartości według skali:  

 

Ocena 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 

Wartość  6 5,75 5,5 5 4,75 4,5 4 3,75 3,5 3 2,75 2,5 2 1,75 1,5 1 

Przykład:  
waga 6 oceny: 3, 3+, 4- , 5 
waga 4 oceny: 4, 4+, 1,  
 

60,3...5972222,3
36

5,129

36

385,91

1224

45,9625,15

4364

4)15,44(6)575,35,33(
==

+
=

+

+
=

+

++++++  

 

co daje ocenę dostateczną. 



  

 

1.  Schemat wystawiania oceny rocznej. 

Stosujemy ten sam sposób i wskaźniki co przy wystawianiu oceny śródrocznej, biorąc średnie 

arytmetyczne ocen. 

1. Ocenę semestralną (końcoworoczną) wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu 
całego semestru (roku), wylicza się ją wagowo wg podanego wyżej systemu. 

2. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria oceny.  
3. Za kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe –obowiązkowe nie przewiduje się oceny 

celującej.  
4. Za prace domowe nadobowiązkowe o wyższym stopniu trudności (zadania dodatkowe) – 

uczeń może otrzymać cząstkową ocenę celującą. 
 

Uzyskanie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana 

 

W celu umożliwienia uczniowi uzyskania wyższej niż przewidywana klasyfikacyjnej oceny 

śródrocznej i rocznej z języka polskiego przyjmuje się następujące zasady: 

- uzyska co najmniej średnią ocen z semestru: 1,5 ; 2,5 ; 3,5 ;4,5 - napisze sprawdzian obejmujący 

materiał z danego semestru i uzyska odpowiednią ocenę do poprawianej ( jeżeli uczeń poprawia 

się na ocenę dobrą musi uzyskać ze sprawdzianu co najmniej 69%), 

- uczeń uzyskuje ocenę celującą jeżeli spełnia w/w warunki, może poprawić ocenę jeśli uzyska 

średnią ocen z przedmiotu 5,2 ( postępowanie j.w). 

- przystąpienie do testu sprawdzającego, 

- zadania testowe opracowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne  

  z języka polskiego są zróżnicowane zgodnie z kryteriami oceniani przyjętymi na poszczególne 

poziomy wymagań, 

- termin testu sprawdzającego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  z języka 

polskiego, nie później niż dwa tygodnie przed upływem terminu wystawienia oceny semestralnej, 

- test odbywa się jedynie w godzinach pozalekcyjnych, 

- test sprawdzający  zawiera pytania zamknięte i otwarte oraz dłużą pracę pisemną, 

- test sprawdzający trwa 45 minut, 

- ocena uzyskana z testu sprawdzającego jest ostateczna i nie podlega poprawie, 

- jeżeli uczeń uzyska z testu sprawdzającego ocenę o jaką wnioskował traktuje się ją jako ocenę 

roczną z języka polskiego, 

- jeżeli uczeń nie przystąpi do testu sprawdzającego w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, 

traci możliwość ubiegania się o wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną ocenę roczną                          

w jakiejkolwiek innej formie, 



- uczeń nieobecny na teście sprawdzającym z powodu dłuższej choroby lub nieprzewidzianych 

wypadków losowych, po usprawiedliwieniu nieobecności (zwolnienie lekarskie, zaświadczenie 

odpowiedniego urzędu) przystępuje do testu w innym terminie, nie później jednak niż na 10 dni 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

  PSO podlega ewaluacji na koniec roku szkolnego oraz na zakończenia każdego cyklu 

edukacyjnego. 

 


