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Rozdział I;      PRZEPISY OGÓLNE 

 

§1 

 

1. Ocenianie Wewnątrzszkolne zwany określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. 

2. Zasady oceniania z religii i etyki określaj ą odrębne przepisy. 

 

Rozdział II;      OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE 

UCZNIÓW 
 

§2 

 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczyciela 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych na jej 

podstawie programów. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych. 

 

§3 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy i motywowanie do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

3) dostarczanie rodzicom , prawnym opiekunom i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

4) doskonalenie przez nauczycieli organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych - tworzenie Przedmiotowego Systemu Oceniania; 

2) ustalanie kryteriów z zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny z zachowania 

według skali i form przyjętych w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zachowania; 

6) ustalenie warunków i sposobów przekazywania rodzicom informacji o trudnościach w 

nauce i postępach ucznia. 
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§4 

 

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

lub opiekunów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z 

zajęć edukacyjnych; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 

2.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

i rodziców o warunkach i kryteriach oceniania oraz trybie uzyskania wyższej oceny z 

zachowania. 

 

§5 

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i rodziców (opiekunów). 
2.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

3.Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz dokumentacja oceniania ucznia są udostępniane 

uczniom i rodzicom. 

§6 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychologicznych i 

edukacyjnych ucznia. 

2.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie w/w wymagań może nastąpić na podstawie 

orzeczenia. 

 

§7 

 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Ponadto, 

przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego uwzględnia się, oprócz wysiłku wkładanego 

przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, także jego systematycznego udziału w zajęciach oraz 

aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej 

 

§8 

 

1.Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 
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(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo ‘zwolniona” . 

 

§9 

 

1. 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 

niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego. 

 

2.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego zwolnienie z nauczania drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie 

tego orzeczenia. 

 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

 

§10 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia 

oraz ustaleniu w/g obowiązującej skali, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i zachowania. 

2.  Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest raz w roku szkolnym na zakończenie 

pierwszego semestru. 

3. Klasyfikacja roczna w kl. I-III z zajęć edukacyjnych i zachowania polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w formie oceny opisowej. 

4. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych w/g obowiązującej skali. 

5. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcze klasy są 

zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów), w formie pisemnej, o 

zagrożeniu oceną niedostateczną na miesiąc przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia 

Rady Pedagogicznej, a o pozostałych ocenach informują uczniów na tydzień przed 

posiedzeniem Rady (rocznym i okresowym). 

 

§11 

 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a ocenę z zachowania wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

 

2.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący te zajęcia. Nie mają one wpływu ma promocję do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły. 
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§12 

 

l. Oceny bieżące, Śródroczne i klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI ustala 

się w/g następującej skali ocen: 

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 

 

Ustala się, iż w ocenach cząstkowych mogą występować plusy (+) i minusy(-). W ocenach 

śródrocznych i końcowo rocznych plusy(+) i minusy (-) nie występują. 

 

2. Oceny śródroczne i klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w kl. I-1II są ocenami opisowymi. 

3. W klasach I –III oceny cząstkowe są wyrażane w/g następującej skali ocen: 

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 

 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne nie mają wpływu na ocenę z zachowania. 

5. Nauczyciel przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcowej winien mieć minimalną ilość 

ocen z zajęć edukacyjnych przy wymiarze: 

1  godz. tyg. - 4 oceny cząstkowe 

2 godz, tyg. -  6 ocen cząstkowych 

6.  Ustala się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

1) Formy ustne: 

a) odpowiedź; 

b) recytacja; 

c) aktywność na zajęciach edukacyjnych; 

d) opowiadanie; 

e) dyskusja. 

2) Formy pisemne: 

a) prace klasowe; 

b) sprawdziany; 

c) kartkówki; 

d) zadania klasowe; 

e) wypracowania; 

f) rozprawki; 

g) sprawozdania; 

h) testy, prace dodatkowe. 

3) Formy między ustną a pisemną: 

a) referat; 

b) własna twórczość; 

c) obserwacje przyrodnicze. 
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4) Formy sprawnościowe, praktyczne: 

a) kontrola sprawności fizycznej; 

b) kontrola umiejętności praktycznych; 

c) kontrola wykonywanej pracy. 

6. W ocenianiu wewnątrzszkolnym respektowane są następujące prawa ucznia: 

1) Może zgłosić "nieprzygotowanie": 

a) Jeden raz w ciągu półrocza przy jednej godzinie nauczania; 

b) Dwa razy przy dwóch i więcej godzinach nauczania danego przedmiotu tygodniowo. 

2) Praca klasowa powinna być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowana 

w dzienniku, 

3) W ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa. 

4) W jednym dniu nie mogą się odbyć więcej jak 3 kartkówki które, sprawdzają wiedzę i 

umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji. 

5) W tygodniu nie może być więcej niż trzy prace klasowe lub testów. 

6) Na sobotę i niedzielę jak i również święta nie zadaje się prac domowych. 

 

 

§13 

 

1. Śródroczną i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o tradycje i honor szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) przeciwstawianie się przejawom agresji i wulgaryzmowi. 

2.   Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV-VI ustala się w/g 

następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

3. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania w kl, IV-VI ustala się w/g następującego kryterium 

punktowego: 

 

 wzorowe    200 i więcej 

 bardzo dobre   151-199 

 dobre    100-150 

 poprawne    51-99 

 nieodpowiednie   21-50  

 naganne    20 i poniżej 

 Ustalono liczby punktów za działania pozytywne i negatywne  oraz sumy punktów na 

poszczególne oceny.  Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 110 punktów, które 
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odpowiadają ocenie dobrej. Liczbę punktów można powiększać lub pomniejszać przez 

konkretne zachowania. Punkty przydzielają nauczyciele oraz umieszczają je systematycznie 

w zeszycie. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną na koniec 

semestru sumę punktów. Ocena końcowo-roczna z zachowania jest średnią sumy punków z 

obu semestrów. 

 

 

L.P. POŻĄDANE ZACHOWANIA PUNKTY UWAGI 

1. Udział w szkolnym  konkursie przedmiotowym  5 każdorazowo 

2. Udział w gminnym konkursie przedmiotowym 5 każdorazowo 

3a. Udział w wojewódzkim konkursie przedmiotowym 20 każdorazowo 

3b. Finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 30 każdorazowo 

3c. Laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego 40 każdorazowo 

5. Udział w szkolnych / gminnych  zawodach sportowych 2 /3 każdorazowo 

6. Udział w powiatowych zawodach sportowych 5 każdorazowo 

7. Udział w wojewódzkich zawodach sportowych 15 każdorazowo 

8. Laureat wojewódzkich zawodów sportowych 30 każdorazowo 

9. Udział w ogólnopolskich zawodach sportowych 40 każdorazowo 

10. Udział w konkursach szkolnych okolicznościowych 3 każdorazowo 

11. 
Udział w uroczystościach  szkolnych (apel, rola w 

przedstawieniu) 
3-5 każdorazowo 

12. 

Systematyczny udział w kołach zainteresowań 

organizowanych przez szkołę   

 90% frekwencji - maksymalna liczba punktów 

 poniżej 50% frekwencji - brak punktów 

5 - 10 

raz w 

semestrze, za 

każde zajęcia 

13. 
Systematyczny udział w kołach zainteresowań 

pozaszkolnych 
5 

raz w 

semestrze 

14. 
Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz 

(np. Dożynki, Dzień Seniora, Jasełka itp.) 
5 każdorazowo 

15. 
Efektywne pełnienie funkcji w szkole - SU 

10-15 
raz w 

semestrze 

16. 
Efektywne pełnienie funkcji w klasie - Samorząd 

klasowy 
5-10 

raz w 

semestrze 
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17. 

Prace na rzecz klasy / szkoły (świetlica, biblioteka, 

imprezy klasowe / szkolne, drobne prace porządkowe, 

gazetki, dekoracje 

1-3 każdorazowo 

18. 
Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na 

terenie szkoły (Dom Św. Karola, schronisko, WOŚP itp.) 

1-5 

 
każdorazowo 

19. 

Zbiórka surowców wtórnych - makulatura - 30 kg 

5 

nie wiecej niż 

15 pkt w 

semestrze 

20. 

Zbiórka surowców wtórnych - baterie - 3 kg 

5 

nie wiecej niż 

15 pkt w 

semestrze 

21. 

Zbiórka surowców wtórnych - nakrętki - 10 kg 

5 

nie wiecej niż 

15 pkt w 

semestrze 

22. 

Zbiórka surowców wtórnych - puszki - 5 kg 

5 

nie wiecej niż 

15 pkt w 

semestrze 

23. Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego 2 każdorazowo 

24. Wyjątkowa kultura osobista 5-10 wychowawca 

25. 

Pomoc koleżeńska w nauce ustalona z wychowawcą 

 jednorazowa 

 stała 

 

2 

10 

raz w 

semestrze 

26. 
Premia za brak punktów ujemnych 

10 
raz w 

semestrze 

27. 
Odpowiednie reagowanie na przejawy agresji, 

zagrożenia 
3 

raz w 

semestrze 

28. 
100% frekwencji 

10 
raz w 

semestrze 

29. Inne działania 1 -10 każdorazowo 
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L.P.  NIEPOŻĄDANE ZACHOWANIA PUNKTY UWAGI 

1. Spóźnienia na lekcje z własnej winy. 2 każdorazowo 

2. 

Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcjach 

 ucieczka z lekcji 

 jeden dzień nieobecności 

 

5 

10 

każdorazowo 

3. 
Wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie 

przerwy lub lekcji. 
5 każdorazowo 

4. Brak zmiany obuwia. 2 każdorazowo 

5.  Przeszkadzanie na lekcji (do trzech upomnień słownych 5 każdorazowo 

6. Niewykonanie poleceń nauczyciela. 5 każdorazowo 

7. 
Celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności 

innej osoby. 
10-20 każdorazowo 

8. 
Niewywiązywanie się z powierzonych zadań (innych, 

niż praca domowa). 
5 każdorazowo 

9. 

Niewłaściwe zachowanie wobec kolegów, zachowania 

niekoleżeńskie (dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, 

ośmieszanie, wulgarne słownictwo, wulgarne gesty). 

5-10 każdorazowo 

10. 

Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych 

pracowników szkoły ( np. arogancja, niegrzeczne 

odpowiedzi) 

10 każdorazowo 

11. 

Udział w bójce:   

 wywołanie bójki i pobicie, 

 bierne uczestnictwo w bójce, dopingowanie 

 

20 

10 

każdorazowo 

12. 

Znęcanie się (współudział) nad kolegami, 

zorganizowana 

przemoc, zastraszanie. 

20 każdorazowo 

13. Kradzież. 15 każdorazowo 

14. Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych 10 każdorazowo 

15. Zaśmiecanie otoczenia. 2 każdorazowo 
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16. 
Stosowanie używek (alkohol, narkotyki, papierosy)- 

również poza szkołą,  
15 każdorazowo 

17. Wyłudzanie pieniędzy. 15 każdorazowo 

18. 
Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie 

usprawiedliwienia. 
15 każdorazowo 

19. 
Używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, 

na lekcji itp. 
5 każdorazowo 

20. 

Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem 

innych osób bez ich zgody. Upublicznianie materiałów i 

fotografii bez zgody obecnych na nich osób. 

15 każdorazowo 

21. Niestosowny strój, brak stroju galowego, makijaż. 5 każdorazowo 

22. 
Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i 

imprezach szkolnych. 
10 każdorazowo 

23. 
Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, innych 

niebezpiecznych przedmiotów i substancji. 

15 

 
każdorazowo 

24. Interwencja policji. 20 każdorazowo 

 

Uczeń, który otrzymał: 

- 20 punktów ujemnych w ciągu 1 semestru nie może otrzymać oceny wzorowej 

- 40 punktów ujemnych w ciągu 1 semestru nie może otrzymać oceny bardzo dobrej 

 

4. W kl.I-III ocena   zachowania jest oceną opisową. 

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny 

klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów. O wpływie oceny z zachowania na promocję 

ucznia mówią odrębne przepisy. 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

 
§14 

 

1. Uczeń, który nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i uzyskał oceny co najmniej z 80 

% prac pisemnych lub ćwiczeń i zajęć praktycznych ma prawo do poprawienia oceny 

klasyfikacyjnej rocznej na wyższą niż przewidywano, jeżeli jego zdaniem lub rodziców 

(opiekunów) przewidywana ocena jest zaniżona. 
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2. Na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów) złożoną do    dyrektora w 

terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze po powiadomieniu o przewidywanej ocenie 

organizowany jest egzamin sprawdzający. 

3.Egzamin sprawdzający zdaje uczeń przed komisją powołaną prze dyrektora szkoły, w której 

skład wchodzą: 

l .nauczyciel uczący danego przedmiotu, 2.wychowawca klasy, 

3.nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu, 4.rodzice (opiekunowie) jako 

obserwatorzy . 

4. Nauczyciel uczący danego przedmiotu może być zwolniony na jego prośbę z obowiązku 

przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego 

nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu. 

5.Egzamin sprawdzający przeprowadzony jest w formie pisemnej i ustnej uzgodnionej z 

uczniem ,z wyjątkiem przedmiotów: sztuka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne , z 

których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

6.Pytania (ćwiczenia ,zadania praktyczne) sprawdzające proponuje nauczyciel danego 

przedmiotu w porozumieniu z innym nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń. 

7. Nauczyciel na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu wystawia uczniowi ocenę taką, 

jaką uzyskał on na egzaminie sprawdzającym, a uzyskana ocena jest ostateczna 

8. Terminy egzaminów sprawdzających nie mogą być późniejsze niż przedostatni dzień przed 

radą klasyfikacyjną danego etapu edukacyjnego. 

9.Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, pisemne prace ucznia i zwięzła informację 

o odpowiedziach ustnych. 

10 .Wychowawca klasy w arkuszu ocen odnotowuje fakt przeprowadzenia egzaminu 

sprawdzającego z danego przedmiotu. 

 

§15 

 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub semestrze 

programowo wyższym, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia 

braków. 

 

§16 

 

1.  Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3.  Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

jego rodziców i opiekunów rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący (na podstawie odrębnych przepisów) indywidualny program lub tok nauki; 
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2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą (bez techniki, plastyki, muzyki i wychowania 

fizycznego oraz bez oceny z zachowania). 

5.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzane są w formie pisemnej i ustnej. 

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

fizycznego ma charakter zadań praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2,3,4 p. l przeprowadza  

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wyznaczonego przez dyrektora szkoły 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć. 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą (ust.4 

p.2) przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w jej skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy. 

Dyrektor szkoły ustala z rodzicami (opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, które uczeń 

może zdawać w ciągu jednego dnia. 

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice (opiekunowie) ucznia. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego i uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o odpowiedziach ustnych. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11 . W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

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

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

 

§17 

 

l. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna.  

§18 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

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

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania 

oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

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

pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 
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2) w przypadku ustalenia rocznej oceny z zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjnąz 

zachowania. 

Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(opiekunami). 

3) Sprawdzian, 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). 

3.  W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

- dyrektor szkoły lub inny nauczyciel jako przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły prowadzących takie same zajęcia edukacyjne. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania : 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel jako przewodniczący komisji, 

- wychowawca klasy, 

- wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

-  pedagog, 

- psycholog (o Ile są zatrudnieni w szkole), 

- przewodniczący samorządu uczniowskiego, 

- przedstawiciel rady rodziców. 

4.Ustalona przez komisję śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z zastrzeżeniem § 19. 

5. Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu klasyfikacyjnego (ust.2 p.l) z przyczyn 

usprawiedliwionych w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w terminie 

dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

6. Przepisy ustawy 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń 

wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§19 

 

l .Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z 

zastrzeżeniem ust.9. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od 

oceny niedostatecznej 

3.  Począwszy od klasy IV uczeń, który uzyskał średnią ocen 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę z zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z 

wyróżnieniem. 

4.  Oceny z języka niemieckiego nauczanego jako język mniejszości narodowej wlicza się do 

średniej tym uczniom, których rodzice podpisali deklaracje. Jest to dla tych uczniów 

przedmiot obowiązkowy. 

5. Pozostałym uczniom ocen z języka niemieckiego nie wlicza się do średniej , a język 

niemiecki jest dla nich przedmiotem nadobowiązkowym. 



 14 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

roczną klasyfikacyjną ocenę celującą lub końcową ocenę klasyfikacyjną celującą z zajęć, 

których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej. 

7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2 i nie zdał egzaminu 

poprawkowego i nie uzyskał promocji warunkowej, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

 

8.W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 

danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

 

9.Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie 

realizacji programu co najmniej dwa lata , a który uzyskując pozytywne oceny ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rokuje opanowanie w jednym roku programu 

nauczania dwóch klas może być promowany do klasy programowo wyższej w ciągu roku 

szkolnego. 

10. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa 

razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

11. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) 

Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej  

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

 

12. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 

(semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w 

klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych), uzyskał oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. Ponadto przystąpił do 

sprawdzianu po szkole podstawowej.  

 

13. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz 

co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
 

§20 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć 
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2. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, 

informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

3.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w 

ostatnim tygodniu ferii letnich. 

 

4. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład komisji 

wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora-jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący; 

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

komisji. 

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

w pracy komisji na własną prośbę. Dyrektor w jego miejsce powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu poprawkowego, 

3) pytania egzaminacyjne, 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę tego egzaminu. 

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach . Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7.  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. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z 

zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej , rada pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że są one realizowane zgodnie ze szkolnym planem nauczania 

w klasie programowo wyższej. 

 

§21 

 

1.  Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli: 

1) W wyniku klasyfikacji końcowej, na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w klasie programowo niższej z uwzględnieniem § 18 ust.4, uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od niedostatecznej, 

2) przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ust.l p. l średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 
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Rozdział III 

Sprawdzian przeprowadzamy w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 
 

§22 

 

W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania 

umiejętności ustalonych w standardach wymagań, będących podstawą przeprowadzania 

sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwany dalej "sprawdzianem". 

 

§23 

 

Informator zawierający opis zakresu sprawdzianu oraz kryteriów oceniania i form jego 

przeprowadzania, a także przykładowe zadania , jest ogłaszany nie później niż do dnia 31 

sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 

§24 

 

Sprawdzian w szkole podstawowej przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej 

"Komisją Centralną". 

 

§25 

 

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do 

sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej albo niepublicznej 

poradni psychologczno-pedagogicznej w tym publicznej albo niepublicznej poradni 

specjalistycznej. 

2. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego zdają sprawdzian 

w warunkach i formach określonych przez to orzeczenie. 

3. Opinia, o której mowa w ust. l powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku 

szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian. 1) Opina ta powinna być wydana 

uczniom przystępującym do sprawdzianu 

nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. 

4. Opinię rodzice (opiekunowie) ucznia przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do 15 

października roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian. 

5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo na podstawie zaświadczenia 

o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i 

formie dostosowanych do stanu ich zdrowia. 

6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb, o których 

mowa w ust. l i 5 odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

 

§26 

 

1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie 

przystępują do sprawdzianu. 

2.  Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, 

posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego, który nie rokuje nadziei na kontynuowanie 

nauki w gimnazjum, może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 
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z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców (opiekunów), zaopiniowany 

przez dyrektora szkoły. 

§27 

 

1. Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad 

wojewódzkim z zakresu jednego lub grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni 

odpowiednio ze sprawdzianu. Dyrektor komisji okręgowej stwierdza uprawnienia do 

zwolnienia. 

2.  Zwolnienie ze sprawdzianu lub jego części jest równoznaczne 

z uzyskaniem ze sprawdzianu lub jego części najwyższego wyniku. 

 

§28 

 

1. Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed 

terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole. 

3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego nie może z powodu choroby 

lub innych ważnych przyczyn wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor komisji okręgowej 

powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole. 

4. Przewodniczący szkolnego zespołu i jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa w ust.3 

powinien odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu organizowane przez komisję 

okręgową. 

 

§29 

 

1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminującego odpowiada w szczególności za: 

1) przygotowanie listy uczniów przystępujących do sprawdzianu i przesyła pocztą 

elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej w 

terminie ustalonym przez dyrektora nie później niż do 30 listopada roku szkolnego, w którym 

przeprowadzony jest sprawdzian, 

2) nadzoruje przygotowania sal do sprawdzianu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 

3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia 

sprawdzianu, nie później niż na miesiąc przed jego terminem, 

4) ustala spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego skład zespołów 

nadzorujących przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach, w tym wyznacza 

przewodniczących tych zespołów. Zadaniem zespołu nadzorującego jest zapewnienie 

samodzielnej pracy uczniów, 

5) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu przed jego rozpoczęciem, 

6) nadzoruje przebieg sprawdzianu, 

7) przedłuża czas sprawdzianu dla uczniów, o których mowa w § 23 ust.l, 

8) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali 

sprawdzian oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz 

dyrektorowi komisji okręgowej, 

9) zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i 

niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej, 
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10) nadzoruje zabezpieczanie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu 

sprawdzianu. 

2.  Przewodniczący odbiera przesyłki z zestawami do przeprowadzenia sprawdzianu, 

zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi i sprawdza czy zostały one nienaruszone, 

następnie sprawdza, czy zawierają one niezbędne materiały do przeprowadzenia sprawdzianu. 

Zabezpiecza i przechowuje wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia sprawdzianu. 

3.  W przypadku stwierdzeni a, że przesyłki, o których mowa w ust.2 zostały naruszone lub 

nie zawierają wszystkich materiałów potrzebnych do przeprowadzenia sprawdzianu, 

niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora komisji okręgowej. 

 
§30 

 

1. Sprawdzian trwa 60 minut z zastrzeżeniem ust.3. 

2. Dla uczniów, o których mowa w § 25 ust. l czas sprawdzianu może być przedłużony nie 

więcej niż o 30 minut. 

 
§31 

 

1. W każdej sali, w której przeprowadzany jest sprawdzian, przebywa zespół nadzorujący, 

który składa się z co najmniej 3 osób, w tym: 

1) przewodniczący, 

2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których jeden zatrudniony jest w innej szkole, niż ta, w 

której przeprowadzany jest egzamin. 

2. Pracą zespołu nadzorującego kieruje jego przewodniczący J odpowiada za prawidłowy 

przebieg sprawdzianu w danej sali. 

3.  W przypadku, gdy w sali jest więcej uczniów niż 30, liczbę członków zespołu 

nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych 20 uczniów. 

4. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 

§32 

 

1.  Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

sprawdza, czy przesyłka, zawierająca zestawy zadań, karty odpowiedzi i inne materiały 

niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu, nie została naruszona. 

2.  W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, przewodniczący zawiesza sprawdzian i 

powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. 

3.  W przypadku stwierdzenia, że przesyłka nie została naruszona, przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących 

i uczniów i przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących odpowiednią liczbę 

zestawów zadań i kart odpowiedzi zgodną z liczbą uczniów w poszczególnych salach. 

4.  Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom 

polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karty odpowiedzi są kompletne. 

5. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub 

karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub odpowiedzi. 

6. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu 

nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił 

braki. 
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7.  Na każdym zestawie do przeprowadzenia sprawdzianu zawierającym zestaw zadań i karty 

odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu, wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję 

okręgową, uczniowie nie podpisują zestawów. 

 
§33 

 

l. W czasie trwania sprawdzianu uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w 

jednym kierunku i odpowiedniej do samodzielnej pracy odległości. 

2. W sali, w której odbywa się sprawdzian nie wolno korzystać z żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych. 

 
§34 

 

1.  Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą napisania w widocznym miejscu przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu. 

2.  W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W sytuacjach 

uzasadnionych mogą opuścić salę po zapewnieniu warunków uniemożliwiających   

kontaktowanie się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.  

3.  W czasie trwania sprawdzianu na sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminującego, osoby wchodzące w skład zespołu 

nadzorującego oraz obserwatorzy. 

4.  W czasie trwania sprawdzianu, uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących 

zadań ani ich nie komentuje. 

 

§35 

 

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli 

zakłóca on prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym 

uczniom, przewodniczący unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. 

Informację o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza w protokole. 

 

§36 

 

1.  Wyniki sprawdzianu są podawane w skali procentowej. 

2. Prace uczniów sprawdzaj ą egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani 

przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa.  

3.  Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

 

§37 

 

l. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do 

sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do  sprawdzianu w 

dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej.  

2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu  w  danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły 

podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku, z zastrzeżeniem ust.3. 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 

do sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, 

może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. 
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§38 

 

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest 

udostępniania uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie 

wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

 

§39 

 

l .Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie 

odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

2. Wynik sprawdzianu oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla 

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

zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowaczych, a w przypadku , o którym mowa w § 33 

ust.l- do dnia 31 sierpnia danego roku. 

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust.2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom (opiekunom). 

 

§40 

 

l .Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół 

przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisuje przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących. 

2. Protokół, o którym mowa w ust1, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej. 

3. Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy. 

4. Protokoły przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację sprawdzianu przechowuje 

się według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

 

Rozdział   IV,    PRZEPISY OGÓLNE SPRAWDZIANU 

 

§41 

 

1. Obserwatorami sprawdzianu mogą być: 

1) delegowani pracownicy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu; 

2) delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych; 

3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu 

prowadzącego szkołę. 

2. Dyrektor komisji okręgowej może powołać, w szczególności spośród nauczycieli, 

ekspertów sprawdzających prawidłowość przebiegu sprawdzianu w danej szkole. 

 

§42 

 

Osoby, o których mowa w § 37, nie uczestniczą w przeprowadzeniu sprawdzianu. 

 

§43 

 

Uczeń , który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu, może korzystać ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 
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§44 

 

1. Uczeń, w terminie 2 dni od daty sprawdzianu, może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy 

dotyczące jego przeprowadzania. 

2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich 

otrzymania. Rozstrzygnięcia dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne. 

3.  W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na 

skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust.l, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z 

dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian, jeżeli to naruszenie 

mogło mieć wpływ na wynik danego sprawdzianu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku 

do wszystkich uczniów, a także w stosunku do poszczególnych uczniów. 

4.  W przypadku niemożności ustalenia wyniku sprawdzianu, z powodu zaginięcia lub 

zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi, dyrektor komisji okręgowej, w 

porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian i zarządza jego 

ponowne przeprowadzenie. 

5.  W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych 

niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów, dyrektor komisji okręgowej, w 

porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian uczniów i zarządza 

jego ponowne przeprowadzenie. 

6. Termin ponownego sprawdzianu, o którym mowa w ust.3-5, ustala dyrektor Komisji 

Centralnej. 

 

§45 

 

1. Zestawy zadań dla sprawdzianu są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w 

warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie. 

2.  W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, zbiorów zestawów zadań lub 

arkuszy egzaminacyjnych decyzje co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor 

Komisji Centralnej. 

 

 

 

 

 

Zasady Wewnętrznego Oceniania zostały skonsultowane i zaopiniowane pozytywnie przez: 

Radę Rodziców na posiedzeniu w dniu : 18.06.201. 

Samorząd Uczniowski w dniu                17.06.2015. 

Uchwalony przez Rade Pedagogiczną w dniu: 25.08.2015. 

 


