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Załącznik Nr 1 do Statutu Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej  przy MOW  

w Podcierniu  

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2016 r. poz. 357). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2017r. poz.1534) na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,  

z późn.zm.). 

3. Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

 

 

 

§ 1 

Obszary oceniania 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności   

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 

określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie 

Szkoły. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania (WZO). 
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§ 2 

Cele oceniania wewnątrzszkolnego 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania swojego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o  postępach, 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-          

wychowawczej. 

 

 § 3 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                       

i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali i w formach przyjętych w WZO; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz 

szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
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 § 4 

Jawność ocen 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, wynikających  z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców (prawnych opiekunów) o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

1) Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę ustnie. 

2) Na ustny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone 

i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom 

(prawnym opiekunom) do wglądu przez nauczyciela zajęć edukacyjnych. 

 

§ 5 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym;      
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2) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na 

podstawie tej opinii. 

 

§ 6 

Ustalenie ocen śródrocznych i rocznych 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy  

przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, 

informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w pkt. 3, 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 

"zwolniona". 

5. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do 

końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym                 

z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

6. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 5, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie 

tego orzeczenia. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego                        

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

"zwolniony" albo "zwolniona". 
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8. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

9. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku 

szkolnego,  w styczniu. 

10. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

Klasyfikację roczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego,                          

w czerwcu. 

11. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej, oraz 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się odpowiednio w klasach programowo niższych, oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 

12. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

13. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

14. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

15. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują 

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania, na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

16. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 
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klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

 

§ 7 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (IX – I oraz II – VI). 

 

§ 8 

Ocenianie uczniów  

1. Roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się  

w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący - 6; 

2) stopień bardzo dobry - 5; 

3) stopień dobry - 4; 

4) stopień dostateczny - 3; 

5) stopień dopuszczający - 2; 

6) stopień niedostateczny - 1. 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1-5. 

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 

1 pkt 6. 

4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana". 

5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy 

oraz jak powinien dalej się uczyć. 

6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

7. Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący - 6; 

2) stopień bardzo dobry - 5; 

3) stopień dobry - 4; 
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4) stopień dostateczny - 3; 

5) stopień dopuszczający - 2; 

6) stopień niedostateczny - 1. 

8. W ocenianiu bieżącym w szkole stosuje się plusy i minusy.  

9. Kryteria oceny uwzględniają zdolności i deficyty rozwojowe uczniów. Odnoszą się do 

jego postępów w nauce. Specyficzne trudności w uczeniu się – należy przez to 

rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, 

którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich 

funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane 

schorzeniami nieurologicznymi. 

 

§ 9 

Formy oceniania uczniów  

1. Każdy nauczyciel w szkole określa stosowane przez siebie formy sprawdzania wiedzy 

i umiejętności uwzględniając podstawy programowe. 

2. Każdy nauczyciel w szkole określa liczbę form sprawdzania wiedzy i umiejętności 

stosowanych przez siebie w półroczu, roku odpowiednio do struktury nauczanych 

przedmiotów i biorąc pod uwagę śródroczny i roczny wymiar godzin danego 

przedmiotu . 

3. Przy określaniu liczby form nauczyciel kieruje się zasadą , że każdy uczeń w ciągu 

półrocza powinien otrzymać przynajmniej trzy oceny cząstkowe. Przy ocenianiu 

uczniów kierować się zróżnicowaniem form sprawdzania wiedzy i umiejętności 

(formy pisemne i ustne). 

 

§ 10 

1. Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności 

uczniów. 

2. Pisemne sprawdzanie wiedzy i umiejętności ucznia może odbywać się w formie: 

1) pisemnej pracy klasowej – jednogodzinnej formy sprawdzania wiedzy z więcej 

niż trzech jednostek lekcyjnych; 

2) sprawdzianu - to około 15 minutowa forma sprawdzania wiedzy, obejmująca nie 

więcej niż trzy jednostki lekcyjne; 

3) kartkówki – to forma sprawdzania wiedzy, obejmująca jedną jednostkę lekcyjną i 

pracę domową. 
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3. Nauczyciel jest zobowiązany zapowiedzieć i zapisać w dzienniku lekcyjnym 

wszystkie prace pisemne: 

1) co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem pisemnej pracy klasowej, 

2) sprawdziany i kartkówki z wyprzedzeniem jednej lekcji. 

4. Dopuszcza się trzy zapowiedziane prace pisemne w jednym tygodniu, przy czym nie 

więcej niż jedną dziennie. 

5. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli, wymagania                  

i zasady oceniania. 

6. Termin zwrotu ocenionych prac pisemnych nie może być dłuższy niż dwa tygodnie 

(poza sytuacjami wyjątkowymi). 

7. Nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania w szkole wszystkich prac 

pisemnych w bieżącym roku nauki. 

8. Prace klasowe i inne prace pisemne oceniane są według następujących kryteriów 

procentowych: 

0% - 30% - niedostateczny (1) 

31% - 50% - dopuszczający (2) 

51% - 75% - dostateczny (3) 

76% - 90% - dobry (4) 

91% - 98% - bardzo dobry (5) 

99% - 100% – celujący (6) 

9. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania 

wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia. 

10. Śródroczna ocena klasyfikacyjna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych,  

a roczna na podstawie oceny śródrocznej i ocen cząstkowych z drugiego półrocza. 

11. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają na początku roku szkolnego 

hierarchię ważności ocen z poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

 

§ 11 

Zasady oceniania zachowania 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 
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2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

 

Kryteria oceniania zachowania  

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

 przestrzega regulaminu ucznia, 

 nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, 

 nie spóźnia się do szkoły (przypadki losowe), 

 wzorowo zachowuje się w czasie lekcji i przerw, 

 bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego, 
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 przykładnie wypełnia zarządzenia porządkowe szkoły (m. innymi zmianę obuwia), 

 jest kulturalny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, 

kolegów     i koleżanek, prezentuje wzorową kulturę i estetyczny wygląd, 

 jest życzliwy, uczynny, koleżeński, zawsze reaguje na zło, 

 sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i obowiązków, 

 ze szczególnym zaangażowaniem bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, 

środowiska, wykazuje w tej dziedzinie własną inicjatywę, 

 godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 przestrzega regulaminu ucznia, 

 nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, 

 nie spóźnia się do szkoły, 

 zachowanie na lekcjach i przerwach nie budzi zastrzeżeń, 

 jest kulturalny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, 

koleżanek i kolegów, 

 bierze udział  w realizacji projektu edukacyjnego, 

 prezentuje właściwą kulturę bycia i estetyczny wygląd, 

 jest życzliwy uczynny i koleżeński, 

 wypełnia zarządzenia porządkowe pracowników szkoły, 

 właściwie wywiązuje się z powierzonych mu  zadań i obowiązków, 

 jest aktywny, bierze czynny udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 regularnie uczęszcza do szkoły, 

 w zachowaniu na lekcjach i przerwach zdarzają się drobne uchybienia, 

 realizuje projekt edukacyjny z pomocą nauczyciela, 

 w wypełnianiu zarządzeń porządkowych pracowników szkoły zdarzają się drobne 

uchybienia, 

 dba o kulturę bycia i estetyczny wygląd, 

 wywiązuje się z powierzonych zadań i obowiązków szkolnych, 

 bierze udział w życiu klasy i szkoły, ale sam nie wykazuje aktywności. 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

 w większości przypadków przestrzega regulaminu ucznia, 

 nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się, 

 zdarza mu się niewłaściwie zachowywać w czasie przerw i na lekcjach, 



11 
 

 nie niszczy mienia szkoły, 

 zachowuje się poprawnie w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, 

koleżanek i  kolegów, 

 stara się wywiązywać z powierzonych mu zadań, 

 sporadycznie otrzymuje uwagi dotyczące zachowania. 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

 nie przestrzega regulaminu ucznia, 

 opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia, ucieka z zajęć, 

 źle zachowuje się w czasie lekcji i przerw, 

 nie wypełnia zarządzeń porządkowych pracowników szkoły, 

 nie dba o mienie szkoły, 

 jest niegrzeczny i opryskliwy w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, 

koleżanek i kolegów, 

 nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i obowiązków, 

 nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

 otrzymuje upomnienia od nauczycieli i dyrekcji szkoły. 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

 nagminnie łamie regulamin ucznia, 

 opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia, ucieka z zajęć, 

 świadomie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

 odmawia udziału w realizacji projektu edukacyjnego, 

 jest wulgarny i arogancki w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, 

koleżanek i kolegów, 

 ignoruje zarządzenia porządkowe pracowników szkoły, 

 niszczy mienie szkoły, 

 dopuszcza się aktów kradzieży, 

 stosuje środki uzależniające, 

 swoją negatywną postawą wywiera demoralizujący wpływ na środowisko szkolne, 

 wchodzi w kolizję z prawem, 

 nie wykazuje chęci poprawy. 

§ 12 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła,           

w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.  
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Zasady pomocy uczniom, którzy otrzymali klasyfikacyjne śródroczne i roczne oceny 

negatywne 

1. Zdiagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych przez pedagoga/psychologa 

szkolnego: 

1) rozmowa z uczniem; 

2) rozmowa z rodzicami/prawnymi opiekunami (wywiad środowiskowy); 

3) rozmowa z nauczycielem. 

2. Ustalenie strategii działania: 

1) skierowanie ucznia na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wyrównawcze; 

2) systematyczna współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami), ukierunkowana na 

pracę w domu; 

3) w przypadku niezadawalającej sytuacji domowej współpraca z kuratorem; 

4) ustalenie zindywidualizowanego toku nauczania w porozumieniu                                 

z nauczycielami  uczącymi. 

 

§ 13 

Sposoby informowania rodziców o postępach w nauce i zachowaniu 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) o postępach w nauce i zachowaniu swoich dzieci 

informowani są: 

1) telefonicznie, 

2) indywidualnie w dniu zebrań rodziców i konsultacji, 

3) pisemnie otrzymując informację:  

o zawierającą wykaz ocen cząstkowych ucznia,        

o o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Z tytułu udostępniania rodzicom (opiekunom prawnym) gromadzonych informacji  

w zakresie nauczania, wychowania i opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być 

pobierane od rodziców (prawnych opiekunów) opłaty, bez względu na postać i sposób 

przekazywania tych informacji. 

 

§ 14 

Formy informowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych 

i rocznych 
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1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele uczący 

w klasach informują wychowawców o przewidywanych dla uczniów rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawcy klas w trakcie zebrań z rodzicami (prawnymi opiekunami) informują                         

o przewidywanych dla uczniów rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Rodzice potwierdzają podpisem fakt otrzymania informacji. 

4. Rodzice nieobecni na zebraniu zostają powiadomieni o przewidywanych dla uczniów 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania listem.  

5. Na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele mają 

obowiązek ustalić roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

6. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele mają 

obowiązek poinformować ustnie uczniów o wystawionych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

7. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca 

ustala ocenę zachowania i informuje ustnie ucznia o wystawionej ocenie. 

8. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie               

2 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 

§ 15  

Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe 

1. Po ustaleniu ocen klasyfikacyjnych określa się sposoby postępowania w sytuacji, gdy 

uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wnoszą o: 

1) egzamin klasyfikacyjny; 

2) egzamin poprawkowy; 

 

I. Egzaminy klasyfikacyjne 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę 
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czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, 

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, 

wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie 

ustala się oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, informatyki, techniki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, 

przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne – jako przewodniczący komisji w obecności, wskazanego przez dyrektora 

szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza 

komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora- jako przewodniczący 

komisji;  

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy z których są przeprowadzane egzaminy. 
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12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający     

w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład 

komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację                      

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem  

§ 16. 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

negatywna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona                  

w wyniku egzaminu poprawkowego,  

19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 16. 

 

II. Egzaminy poprawkowe 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną  

1) z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego  
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 - może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu   z plastyki, muzyki, informatyki i techniki oraz wychowania fizycznego,  

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich, do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.             

W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.           

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający                        

w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) zadania egzaminacyjne; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację                     

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 
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9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

10. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo 

zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod 

warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 16 

Procedury odwoławcze 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tych oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia 

ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, nie później  niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 

która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

3. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest     

    ostateczna. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, przeprowadza się nie później niż  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.  Termin 

sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
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a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole. 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

5. Komisja, o której mowa w ust. 4 pkt. 2 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału                        

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c) termin sprawdzianu wiedzy i umiejętności; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania sprawdzające; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
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2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia; 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia   

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                              

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

12. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej      

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin 

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 17 

Odwołania 

1. Od decyzji komisji wymienionych w § 15 i 16 rodzice (prawni opiekunowie) mają 

prawo wnieść odwołanie do Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

 

§ 18 

Projekt edukacyjny 

1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i 

obejmuje: 

a. wybór tematu projektu edukacyjnego; 

b. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

c. wykonanie zaplanowanych działań; 

d. publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

e. podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

2. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 

lub wykraczać poza te treści. 
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3.  Dyrektor Szkoły Podstawowej, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala: 

a. zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 1; 

b. czas realizacji projektu edukacyjnego; 

c. termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu 

edukacyjnego; 

d. sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym; 

e. inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 

4. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną 

realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach 

realizacji projektu, o których mowa w ust. 3. 

5. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie 

ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale 

ucznia  w realizacji projektu wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

7. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach 

oceniania zachowania ucznia szkoły podstawowej zawartych w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym. 

 

§ 18 

Promocja uczniów 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny negatywnej, z zastrzeżeniem                 

§ 15 ust. II pkt.10. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim oraz  laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną 

ocenę klasyfikacyjną. 

4. Uczeń, którzy tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim lub tytuł  laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 
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przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową 

ocenę klasyfikacyjną. 

5. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej 

klasy, a który odpowiednio w specjalnej szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 

programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, zorganizowane dla całej 

klasy lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych 

zajęć. 

 

§ 19 

Warunki ukończenia szkoły 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 

języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 

2) w przypadku szkoły podstawowej - przystąpił ponadto odpowiednio do egzaminu,  

o którym mowa w rozdziale 3b ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. 

2. Uczeń kończy szkoły podstawowej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania. 

3. Uczniowi kończącemu szkołę, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

zorganizowane dla całej klasy lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza się także 

oceny uzyskane z tych zajęć. 

4. Uczniowi kończącemu szkołę wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły jego 

znaczące osiągnięcia. 
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§ 21 

Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

1. W klasie VIII szkoły podstawowej jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty na 

podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 

1 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń  

spełnia te wymagania. 

2. W klasie III oddziału gimnazjalnego jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny na 

podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

3. Egzamin w szkołach dla młodzieży przeprowadza się w terminie głównym  

w kwietniu, ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

4. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 

geografia lub historia. 

5. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego 

uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:  

a. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu 

języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;  

b. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności  

z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, 

chemii, fizyki i geografii;  

c. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego 

nowożytnego. 

7.  Za organizację i przebieg egzaminu w danej szkole odpowiada przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 

8. Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu egzaminu określa Ustawa o systemie 

oświaty – rozdział 3b. 

9. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu nie 

odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 
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10. Wynik egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu dla 

każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed 

zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

11. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) 

zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu wydane przez okręgową 

komisję egzaminacyjną wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. 


