
PROCEDURA PROMOCJI ŚRÓDROCZNEJ
w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie

Podstawa Prawna :
Art. 44o ust. 6 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

1. Uczeń może być promowany do klasy programowo wyższej wyłącznie w obrębie tego samego etapu
edukacyjnego, po spełnieniu warunków:
a) posiada co najmniej roczne opóźnienie szkolne,
b) uzyskuje pozytywne wyniki w nauce,
c) systematycznie realizuje obowiązek szkolny ,
d) prawidłowo funkcjonuje w środowisku placówki ,
e) rozpoczął naukę szkolną nie później niż do połowy I-ego semestru danego roku szkolnego,
f) realizuje zadania edukacyjne ustalone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
g) rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym nauczania dwóch klas,
2. Uczeń przedstawia dyrektorowi i wychowawcy klasy potwierdzone przez wszystkich uczących go
nauczycieli spełnienie w/w warunków wg załącznika nr 1 zwanego Kartą dopuszczenia.
3. Jeśli uczeń uzyska akceptację wszystkich nauczycieli dyrektor informuje nauczycieli o konieczności
przeprowadzenia sprawdzenia wiedzy w ciągu minimum 3 tygodni od przedstawienia dyrektorowi Karty
dopuszczenia,
4. Każdy nauczyciel uczący ucznia sprawdza jego wiedzę ucznia na zasadach egzaminu klasyfikacyjnego,
przeprowadzonego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy
programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi , z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z zajęć technicznych,
zajęć artystycznych, plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego i religii, gdzie sprawdzenie ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych. Nauczyciel ze sprawdzianu sporządza protokół i przedkłada go
wychowawcy klasy załącznik nr 2 zwany Protokołem ze sprawdzianu wiedzy w związku z promocją śródroczną.
5. Wychowawca klasy po otrzymaniu ostatniego protokołu o którym mowa w punkcie 4 sporządza
protokół zbiorczy - załącznik nr 3 zwany dalej protokołem zbiorczym ze sprawdzianu wiedzy w związku z
promocją śródroczną.
6. Promocję śródroczną uzyskuje uczeń, który otrzymał pozytywne oceny ze wszystkich obowiązujących
go przedmiotów, a Rada Pedagogiczna podjęła stosowna uchwałę w sprawie klasyfikacji ucznia.
7. Jeżeli w klasie, do której przechodzi uczeń, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego - języka
obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się wcześniej, a brak jest możliwości uczęszczania na
zajęciach lekcyjne z tego samego języka, uczeń powinien :
a) uczyć się danego języka, wyrównując różnice programowe przy pomocy nauczyciela przedmiotu i
wychowawcy ( np. na nauce własnej w grupie wychowawczej) i we własnym zakresie,
b) efekty pracy nad wyrównaniem braków z języka obcego potwierdza nauczyciel przedmiotu w wyniku
egzaminu klasyfikacyjnego,
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może :
a) wyrazić zgodę na dopuszczenie ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie innym niż
wymieniony w procedurze, z zastrzeżeniem, że egzamin zostanie przeprowadzony nie później niż do końca
marca danego roku szkolnego,
b) dla uczniów z dużym opóźnieniem szkolnym tj. powyżej 2 lat i więcej, przeprowadzić sprawdzian
ustalający jego poziom wiedzy bezpośrednio po przyjęciu do placówki i promować go do klasy wyższej, jeśli
wyniki sprawdzianu będą pozytywne.
9. Decyzję o promocji śródrocznej ucznia podejmuje rada pedagogiczna w formie uchwały.

Metryka
2012 Opracowała Małgorzata Mrozińska – dyrektor ZPR-S w Oławie

Korekta – Wojciech Furgała
Obowiązuje od 01.09.2012 r.

2022 Opracowała Małgorzata Mrozińska – dyrektor ZPR-S w Oławie
Korekta – Wojciech Furgała
Obowiązuje od 01.04.2022
Regulamin wprowadzono zarządzeniem nr 426 Dyrektora ZPR-S w Oławie z dnia 01.04.2022 r.



Załącznik nr 1
Dyrektor ZPR-S w Oławie

KARTA DOPUSZCZENIA

Ucznia …………………..……………………………………………………………………………………………...kl. …………..

(imię i nazwisko ucznia )

Wychowanka Młodzieżowego Ośrodka ……………………………………………………………………..

(Socjoterapii / Wychowawczego)

Uczeń może być promowany do klasy programowo wyższej, ponieważ spełnia n/w warunki:
a. posiada co najmniej roczne opóźnienie szkolne,
b. uzyskuje pozytywne wyniki w nauce,
c. systematycznie realizuje obowiązek szkolny ,
d. prawidłowo funkcjonuje w środowisku placówki ,
e. rozpoczął naukę szkolną nie później niż do połowy I-ego semestru danego roku szkolnego,
f. realizuje zadania edukacyjne ustalone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
g. rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym nauczania dwóch klas.

Lp Nazwa przedmiotu
Wyrażam zgodę (akceptuję) Nie wyrażam zgody (brak akceptacji)
Podpis nauczyciela we właściwej kolumnie

1 Język polski
2 Język angielski
3 Język niemiecki
4 Historia
5 WOS
6 Matematyka
7 Informatyka
8 Chemia
9 Biologia
10 Geografia
11 Fizyka
12 Muzyka
13 Plastyka
14 Technika
15 Edukacja dla bezpieczeństwa
16 Wychowanie fizyczne
17 Religia

W związku z uzyskaniem akceptacji przez wszystkich nauczycieli proszę o
promowanie mnie do klasy programowo wyższej.

Z poważaniem

………………………………..
Podpis ucznia

Data i podpis otrzymania przez wychowawcę klasy………………………………………………………………………………
Data i podpis otrzymania przez dyrektora ZPR-S…………………………………………………………………………………..



Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ ZE SPRAWDZIANUWIEDZY w ramach promocji (śródrocznej) do klasy programowo
wyższej

1. Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………….. klasa ……………
2. Uczeń może być promowany z klasy …….. do klasy…… w roku szkolnym …………………………
3. Przedmiot………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Imię i nazwisko nauczyciela………………………………………………………………………………………………
5. Data sprawdzianu…………………………………………………………………………….
6. Zadania:

I.Część ustna

Zadania (lub ćwiczenia
praktyczne) ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II.Część pisemna w załączeniu do protokołu.

7. Wyniki
I.Cześć ustna
(praktyczna*)………………………………….………………………………….……………………………………………… ………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II.Część pisemna ……………………………………………………………………………..………….…………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
8. Uzyskana ocena……………………………………………………………………………………..

Załączniki:
1. Zakres materiału do sprawdzianu
2. Zwięzła informacja nt odpowiedzi ustnych (praktycznych ćwiczeń)* ucznia
3. Zadania pisemne wykonane przez ucznia

Podpis nauczyciela przeprowadzającego sprawdzian wiedzy……………………………………………………

*sprawdzian z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych



Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ ZBIORCZY ZE SPRAWDZIANUWIEDZY
w ramach promocji (śródrocznej) do klasy programowo wyższej

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………….…………… klasa .....................

W wyniku przeprowadzonych sprawdzianów wiedzy w dniach …………………………………………………….

uczeń uzyskał następujące oceny:

Lp Nazwa przedmiotu Ocena
1 Język polski
2 Język angielski
3 Język niemiecki
4 Historia
5 WOS
6 Matematyka
7 Informatyka
8 Chemia
9 Biologia
10 Geografia
11 Fizyka
12 Muzyka
13 Plastyka
14 Technika
15 Edukacja dla bezpieczeństwa
16 Wychowanie fizyczne
17 Religia

Data i podpis wychowawcy klasy …………………………………………………………………….……………..

Załączniki – protokoły sprawdzianu wiedzy z poszczególnych przedmiotów.
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