WEWNĄTRZSZKOLNY
SYSTEM OCENIANIA
Szkoły Podstawowej nr 37
im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
2.
3.
4.

5.

6.

256, poz. 2572 z późn. zm), zwana w dalszej części WSO „Ustawą”.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
Oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r.
poz.59 i 949).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w
tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym (Dz. U. 2017r. poz.356).
Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych.
Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U.
2017 r., poz. 1512 ).
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Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.
Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi część Statutu Szkoły Podstawowej nr 37
im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku; opisuje szczegółowe warunki i sposób
oceniania,klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu w ostatnim
roku nauki w Szkole.
§ 2.

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:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
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.
§ 3.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które 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 własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno
-wychowawczej.
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§ 4.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w Ustawie;
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 informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach
ucznia.
§ 5.
Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 6.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców
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 otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
§ 7.
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizowaćpracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
2. Sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym:
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1) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia
rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
i inne o charakterze
terapeutycznym;
2) zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się;
3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
4) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
5) pomoc indywidualna nauczycieli;
6) współpraca z pedagogiem i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Świetlicą
Socjoterapeutyczną;
7) pomoc koleżeńska pod kierunkiem nauczycieli przedmiotu;
8) indywidualizacja procesu nauczania.
3. Sposoby wspierania uczniów zdolnych:
1) rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez organizowanie dodatkowych
zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i umiejętność uczenia się;
2) motywowanie i zachęcanie uczniów do udziału w różnych konkursach, przeglądach
turniejach;
3) zachęcanie i motywowanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach
oferowanych przez szkołę;
4) indywidualizacja procesu nauczania.
5) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
4. 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, o którym mowa w Ustawie;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na
potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
a) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o
specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie
wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do
ukończenia szkoły podstawowej;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na
podstawie tej opinii.
§ 8.
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się,
niepełnosprawność.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
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3.
4.
5.

6.

7.

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej
opinii.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia
ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, 3 uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, 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.
W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 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.
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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Rozdział II
OCENIANIE, KLASYFIKACJA I PROMOWANIE
§ 9.
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
§ 10.
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
1) Rodzic może w każdej chwili zapoznać się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania
znajdującym się w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły;
2) Uczniowie i rodzice mogą zapoznać się z wymaganiami na poszczególne oceny
udostępnionymi w pracowniach przedmiotowych.
2. Sposoby i częstotliwość powiadamiania rodziców o osiągnięciach uczniów:
1) spotkania zbiorowe:
a) zebrania rodzicielskie - w ciągu semestru wychowawca klasy organizuje co
najmniej 2 spotkania z rodzicami swoich wychowanków w terminie ustalonym z 3
dniowym wyprzedzeniem,
b) spotkania poświęcone pedagogizacji rodziców,
c) spotkania z okazji uroczystości i imprez szkolnych;
2) kontakty indywidualne:
a) –„Dni Otwarte”- konsultacje pedagogiczneorganizowane w terminie podanym na
początku roku szkolnego. W tym czasie dyżur będą pełnić wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w szkole, udzielając informacji zainteresowanym rodzicom,
b) kontakty korespondencyjne, dziennik elektroniczny (klasy IV-VIII),
c) wizyty domowe i rozmowy telefoniczne (w uzasadnionych przypadkach);
3) prezentacja osiągnięć ucznia i informacji ogólnoszkolnych – gazetki, wystawki, strona
internetowa szkoły itp.
4) inne formy współdziałania wynikające z bieżących potrzeb.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę w formie ustnej lub pisemnej (w zależności od formy złożenia wniosku).
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca
egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca
oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
opiekunom)
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom
(prawnym opiekunom) ;
6. Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej oceniania:
1) Uczniom udostępniane są poprawione i ocenione prace w czasie zajęć edukacyjnych
na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu;
2) Na prośbę ucznia i rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciele udostępniają kopie
sprawdzianów (§ 17. pkt. 7, 6) ) do domu. Zwrot pracy podpisanej przez rodziców
musi nastąpić w ciągu 7 dni.
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3) ( są kopie sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych do domu, z prośbą o zwrot
pracy podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do 7 dni;
4) Rodzicom (prawnym opiekunom), na ich życzenie, prace pisemne i inna
dokumentacja dotycząca oceniania udostępniana jest do wglądu podczas
organizowanych przez szkołę spotkań nauczycieli z rodzicami lub w trakcie
indywidualnych konsultacji;
5) Nauczyciel przechowuje dokumentację dotyczącą oceniania do dnia zakończenia roku
szkolnego.
§ 11.
1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
2. 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 sięraz w ciągu roku szkolnego w terminie do
ostatniego piątku przed feriami zimowymi.
3. 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, z tym że
w klasach I–III w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
z tych zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych
zajęć.
4. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie VIII, oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie VIII.
5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie VIII.
§ 12.
1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§13.
1. Co najmniej dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniemrady
pedagogicznejnauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz
wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania. Informacja jest w formie pisemnej, w klasach I – III również
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ustnej. Rodzic (prawny opiekun) potwierdza przyjęcie jej do wiadomości swoim
podpisem.
2. Na miesiąc przed radą klasyfikacyjną nauczyciel informuje na piśmie ucznia i jego
rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej na semestr lub koniec roku ocenie
niedostatecznej i odbiera potwierdzenie przyjęcia informacji.
3. W klasach I – III nauczyciel przedstawia uczniowi i rodzicowi śródroczną ocenę
klasyfikacyjną w formie „Karty szkolnych osiągnięć ucznia”, uzupełnioną w razie
konieczności zaleceniami i wskazówkami do dalszej pracy, a w klasach IV – VIII kartę
z aktualnymi ocenami ucznia.
§14.
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego
oddziału oraz ocenianego ucznia.
2. W czasie wystawiania ocen z poszczególnych przedmiotów uwzględnia się wszystkie
formy aktywności uczniów. Na ocenę największy wpływ mają kolejno:
1) sprawdziany;
2) odpowiedzi ustne i krótkie kartkówki z ostatnich 3 lekcji;
3) aktywność na lekcji, prace domowe i prace dodatkowe.
3. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych.
1) Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wnioskować na piśmie do
nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych
lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od
otrzymania informacji o przewidywanych dla niego semestralnych lub rocznych
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wniosek składa się w sekretariacie
Szkoły wraz z uzasadnieniem.
2) Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice (prawni
opiekunowie) jeśli uczeń spełnia następujące warunki:
a) ma bardzo wysoką frekwencję (co najmniej 90%) na zajęciach szkolnych, w
szczególności na zajęciach, z których wnioskuje o podwyższenie oceny,
b) wszystkie godziny opuszczone ma usprawiedliwione,
c) jest obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i
umiejętności,
d) spełnia wymagania edukacyjne określone przez nauczyciela na początku roku
szkolnego,
e) ocenę śródroczną uczeń miał co najmniej taką, jak proponowana roczna,
3) Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony
negatywnie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
4) We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką
uczeń się ubiega.
5) Jeśli uczeń spełnia te warunki, to:
a) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w porozumieniu z uczniem, jego rodzicami
/prawnymi opiekunami/ i wychowawcą klasy wyznacza termin, formę i zakres
wymagań w celu poprawy oceny,
b) poprawa musi się odbyć przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,
c) pozytywny wynik poprawy powoduje, że nauczyciel podwyższa proponowaną
ocenę,
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4.

5.
6.
7.

d) gdy uczeń nie sprosta wymaganiom ustalonym w celu poprawy oceny, ocena z
danych zajęć edukacyjnych pozostaje bez zmian, a uczeń traci możliwość
składania dalszych zastrzeżeń.
Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego
nauczyciela.
Wystawienie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania następuje na 2 dni przed rocznym klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
Ustalone oceny są ostateczne, z zastrzeżeniem określonym w Ustawie.
Na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny na świadectwie szkolnym.
§ 15.

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.
§16.
1. W klasach I–IIIoceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są
ustalane w różnorodnej formie:
1) werbalnej
2) niewerbalnej,
3) punktowej,
4) graficznie,
5) pisemnie - hasłowo,
6) w formie opisu lub krótkiej recenzji,
7) cyframi od 1 do 6 (od klasy drugiej).
2. Sposób oceniania bieżącego jest zależny od nauczyciela, jego indywidualnego systemu
oceniania, powinien być wyjaśniony uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom).
3. Ocenianie bieżące dokumentuje się w dzienniku zajęć cyframi (od klasy II) lub w postaci
symboliki literowej, kodującej poziom opanowania wiadomości i umiejętności
(w klasie I):
Poziom
Symbol
Symbol
literowy cyfrowy
Pełne opanowanie wiadomości i umiejętności.

P

6, 5

Częściowe opanowanie wiadomości i umiejętności.

C

4, 3

N

2, 1

Niezadowalający
i umiejętności.

poziom

opanowania
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wiadomości

4. W klasach I–IIIśródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
5. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia
poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce
lub rozwijaniem uzdolnień.
§ 17.
1. Począwszy od klasy IVoceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 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 dzienniku lekcyjnym i elektronicznym oceny bieżące są zapisywane przy użyciu
symboli cyfrowych.
5. Nauczyciel, biorąc pod uwagę stan wiadomości i umiejętności ucznia, w celach
motywacyjnych może stosować przy ocenie znak (+) lub (-).
6. Oceny semestralne i roczne są wyrażone w skali 1-6 (z pominięciem plusów
i minusów) w pełnym brzmieniu słownym.
7. Formy sprawdzania osiągnięć:
1) odpowiedzi ustne;
2) aktywność na lekcji;
3) prace domowe;
4) krótkie kartkówki z ostatnich 3 lekcji;
5) prace dodatkowe indywidualne i zespołowe;
6) sprawdziany
8. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
1) Sprawdziany muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, z podanym
zakresem wymagań;
2) Kartkówki z ostatnich trzech lekcji nie muszą być zapowiadane;
3) W jednym dniu może się odbyć jeden sprawdzian i nie więcej niż dwie kartkówki;
4) W jednym tygodniu można przeprowadzić dwa sprawdziany obejmujące szerszy
zakres materiału;
5) Dopuszcza się przeprowadzenie trzech sprawdzianów w tygodniu, ale w odstępie
jednodniowym, czyli w poniedziałek, środę i piątek; O terminie planowanego
sprawdzianu nauczyciele informują się wzajemnie wcześniej, odnotowując ten fakt
ołówkiem w dzienniku lekcyjnym;
6) Ilość sprawdzianów w semestrze z poszczególnych przedmiotów jest zależna
od specyfiki przedmiotu, ale nie może przekraczać czterech w ciągu semestru;
7) Czas sprawdzania prac przez nauczyciela nie może przekraczać dwóch tygodni;
10

8) Poprawa sprawdzianu jest dobrowolna;
9) Uczeń może poprawiać sprawdzian z danego przedmiotu po otrzymaniu z niego oceny
niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej. Dany sprawdzian uczeń może
poprawiać tylko jeden raz. Nauczyciel bierze pod uwagę obie oceny;
10) Termin poprawy jest ustalany przez nauczyciela i ucznia;
11) Sprawdziany dokumentujące postępy ucznia w nauce przechowywane są do końca
roku szkolnego;
12) Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza przed lekcją. Nieprzygotowanie uczniów do
zajęć nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym skrótem „np.” Liczba
zgłoszonych przez ucznia dopuszczalnych nie przygotowań do lekcji zależy od
specyfiki przedmiotu:
a) język polski, język angielskiwf, matematyka, przyroda - 3 razy w semestrze,
b) języki obce, historia, fizyka, chemia, geografia, biologia – 2 razy w semestrze,
c) pozostałe przedmioty – 1 raz w semestrze;
13) Uczeń jest zobowiązany do nadrobienia, uzupełnienia materiału programowego,
ćwiczeń i zadań wykonywanych na opuszczonych przez niego lekcjach w terminie
określonym przez nauczyciela danego przedmiotu.
9. Przeliczanie na ocenę szkolną punktów zdobytych przez ucznia na sprawdzianach
(w pracach pisemnych), w których nie wyodrębniono zadań na poszczególne poziomy
wymagań jest dokonywane według następujących norm:
1) 100% - 98% - celujący;
2) 97% - 88 % - bardzo dobry;
3) 87% - 70 % - dobry;
4) 69% - 50% - dostateczny;
5) 49% - 30% - dopuszczający;
6) 29% - 0% - niedostateczny.
§ 18.
1. Przy ustalaniu oceny z każdego przedmiotu bierze się pod uwagę wiadomości,
umiejętności, zaangażowanie, systematyczność i wkład pracy.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki
i zajęć artystycznych 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.
3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
4. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć
edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć
edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku.
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§ 19.
1. Ocenę z zachowania wystawia uczniowi wychowawca klasy w oparciu o opinię innych
nauczycieli, pedagoga szkolnego, innych uczniów oraz jego samoocenę. Przy
wystawianiu oceny z zachowania bierze się pod uwagę zachowanie ucznia w szkole i poza
nią.
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. Ocena zachowania ucznia powinna:
1) dostarczyć uczniom prawidłowych wzorców zachowania;
2) kształtować właściwe zachowanie uczniów, ich stosunek do obowiązków szkolnych,
postawy wobec innych ludzi;
3) zachęcać uczniów do samooceny i lepszego poznania siebie;
4) dostarczyć uczniom informacji o ich „mocnych stronach” i wzmacniać poczucie
własnej wartości;
5) skłaniać do refleksji nad własnym zachowaniem i motywować do pracy nad swoim
postępowaniem i kształtowaniem charakteru;
6) rozwijać postawy odpowiedzialności, zaangażowania, wrażliwości i otwartości
na potrzeby innych ludzi;
7) wspierać inicjatywy i pomysły uczniów, promować ich kreatywność;
8) dostarczyć uczniowi, rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji
o zachowaniu ucznia;
9) umożliwić nauczycielom i wychowawcom doskonalenie organizacji i metod pracy
dydaktyczno – wychowawczej.
4. W klasach I –III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami
opisowymi.
5. Począwszy od klasy IV śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania
ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
6. Ustala się następujące kryteria oceniania zachowania:
1) Zachowanie wzorowe ma uczeń, który zawsze przestrzega wszystkich regulaminów
i zasad obowiązujących w szkole:
a) dąży do osiągania maksymalnych wyników w nauce w stosunku do swoich
możliwości, jest wyjątkowo pilny, sumienny, zawsze przygotowany do zajęć,
bardzo aktywny,
b) dba o honor Ojczyny, szanuje symbole narodowe i kultywuje tradycje narodowe,
c) dba o honor szkoły, szanuje jej symbole i tradycje,
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d) podczas uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkoły, na apelach
i akademiach okolicznościowych ma strój galowy,
e) dba o higienę osobistą,
f) zawsze zmienia obuwie,
g) na co dzień nosi mundurek i ubiera się schludnie- w szkole nie dopuszcza się:makijażu i malowanych paznokci, farbowanych
włosów, fryzur utrudniających pracę na lekcji,noszenia spódnic i spodenek
o długości powyżej połowy ud, bluzek odsłaniających pępek, koszulek na cienkich
ramiączkach, ubrań niezakrywających bielizny, emblematów i napisów
rasistowskich sugerujących przynależność do subkultur, nadmiernej biżuterii,
nakrywania głowy (kaptur, czapka itp.), a podczas zabaw szkolnych
niestosownych „roznegliżowanych” strojów;
h) wszystkie nieobecności i spóźnienia ma usprawiedliwione na bieżąco, w ciągu 7
dni po powrocie do szkoły,
i) posługuje się poprawną polszczyzną, przestrzega kultury słowa, nigdy nie używa
wulgaryzmów, zawsze używa zwrotów grzecznościowych,
j) zawsze odnosi się z szacunkiem do wszystkich osób i w każdych okolicznościach,
k) jest zawsze koleżeński, życzliwy, uczynny, tolerancyjny, nie popada w konflikty,
potrafi bronić swego zdania w sposób asertywny,
l) nie oszukuje, jest prawdomówny,
m) jest przykładem dobrego zachowania w szkole i poza szkołą (wycieczki,
rekolekcje itp.),
n) dba o mienie szkolne i własność innych, przeciwstawia się wandalizmowi,
o) nie ulega nałogom, dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
p) jest bardzo dobrym organizatorem życia klasowego, bierze czynny udział
w organizacji imprez klasowych i szkolnych,
q) chętnie i z własnej inicjatywy pracuje dla dobra społeczności szkolnej i innych
osób,
r) wzorowo wywiązuje się z roli dyżurnego oraz innych powierzonych mu zadań,
s) chętnie i z własnej inicjatywy pomaga kolegom w nauce i kłopotach, właściwie
reaguje w sytuacjach konfliktowych: nagannych i niewłaściwego zachowania
innych uczniów, (powiadamia wychowawcę, nauczycieli, nauczycieli
dyżurujących),
t) chętnie reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych,
u) nigdy nie używa na terenie szkoły urządzeń mobilnych (telefonu, tabletu, mp3,itp.)
bez uzgodnienia z nauczycielem,
v) podczas przerw lekcyjnych nie biega po szkole, przebywa na korytarzu obok sali,
w której odbywa zajęcia;
- Wzorowy uczeń stanowi przykład godny naśladowania. Spełnia wszystkie
wymagane
kryteria.
Otrzymuje
pochwały
dotyczące
swojego
zachowania.Uczniowi wzorowemu może przytrafić się drobne uchybienie w
zachowaniu, nie jest ono jednak przejawem jego złej woli. O jego wpływie na
ocenę z zachowania decyduje wychowawca.
2) Zachowanie bardzo dobre ma uczeń, który spełnia wymagane kryteria, ale ma prawo
dopuścić się 4 wykroczeń w semestrze udokumentowanych uwagami w dzienniku
lekcyjnym lub zeszycie uwag;Nauczyciel wpisuje uwagę uczniowi, jeżeli jednokrotne
upomnienie słowne nie przynosi efektu.
Uczeń nie może mieć więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwione lub
3 nieusprawiedliwione spóźnienia.
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3) Zachowanie dobre ma uczeń, który spełnia wymagane kryteria, ale ma prawo
dopuścić się 6 wykroczeń w semestrze udokumentowanych uwagami w dzienniku
lekcyjnym lub zeszycie uwag;Nauczyciel wpisuje uwagę uczniowi, jeżeli jednokrotne
upomnienie słowne nie przynosi efektu.Uczeń nie może mieć więcej niż 6 godzin
nieusprawiedliwionych lub 6 nieusprawiedliwionych spóźnień.
4) Zachowanie poprawne ma uczeń, który spełnia wymagane kryteria, ale ma prawo
dopuścić się 8 wykroczeń w semestrze udokumentowanych uwagami w dzienniku
lekcyjnym lub zeszycie uwag.Nauczyciel wpisuje uwagę uczniowi, jeżeli jednokrotne
upomnienie słowne nie przynosi efektu.
Uczeń nie może mieć więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych lub 10
nieusprawiedliwionych spóźnień.
5) Zachowanie nieodpowiedniema uczeń, który spełnia wymagane kryteria, ale ma 10
wykroczeń w semestrze udokumentowanych uwagami w dzienniku lekcyjnym lub
zeszycie uwag.Nauczyciel wpisuje uwagę uczniowi, jeżeli jednokrotne upomnienie
słowne nie przynosi efektu.
Uczeń nie może mieć więcej niż 19 godzin nieusprawiedliwionych lub 19
nieusprawiedliwionych spóźnień.
6) Zachowanie nagannema uczeń, który nie spełnia wymaganych kryteriów. Ma
powyżej 10 wykroczeń w semestrze udokumentowanych uwagami w dzienniku
lekcyjnym lub zeszycie uwag. W rażący sposób narusza zasady kultury współżycia
społecznego w szkole i poza nią. Uchyla się od obowiązku szkolnego. Nie przejawia
chęci poprawy swojego postępowania. Wchodzi w konflikt z prawem.
Uczeń ma powyżej 19 godzin nieusprawiedliwionych lub 20 i więcej
nieusprawiedliwionych spóźnień.
7. Przy 7 uwagach wychowawca pisemnie informuje ucznia i pisemnie jego rodziców o
ilości uwag.
8. Uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia jeżeli dopuści się
któregokolwiek z poniższych wykroczeń:
1) wagary,
2) posiadanie lub używanie używek (papierosów, e- papierosów, dopalaczy, alkoholu,
narkotyków) na terenie szkoły i poza terenem szkoły;
3) wejście w konflikt z prawem;
4) kradzieże i wymuszenia;
5) ubliżanie pracownikom szkoły;
6) fałszowanie dokumentów (podpisów rodziców, zamazywania uwag nauczyciela,
podrabianie usprawiedliwień, wyrywanie kartek z zaznaczoną pracą domową
i uwagami nauczyciela);
7) dopuszczenie się wobec innych uczniów przemocy fizycznej i psychicznej
(cyberprzemoc, stalking, izolowanie), która spowodowała uszczerbek na zdrowiu
psychicznym i fizycznym.
9. Informacje o zachowaniu nauczyciele i wychowawcy przekazują uczniowi na bieżąco,
jego rodzicom podczas ich wizyt w szkole i dni otwartych; w sprawach pilnych – poprzez
rozmowy telefoniczne, wezwanie rodzica do szkoły lub wizytę wychowawcy w domu
ucznia,
10. Co najmniej dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej wychowawca informuje ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów)
na piśmie lub za pomocą dziennika elektronicznego o przewidywanej dla niego ocenie
zachowania,
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11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę zachowania w formie ustnej lub pisemnej (w zależności od formy złożenia
wniosku);
12. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania:
1) Wniosek o uzyskanie wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania powinien być złożony na piśmie przez rodzica ucznia (prawnego
opiekuna) do wychowawcy w ciągu 2 dni roboczych od uzyskania informacji o
ocenie;
2) Wychowawca wspólnie z pedagogiem, rodzicami i zainteresowanym uczniem ustala
listę działań, które uczeń powinien podjąć w celu uzyskania wyższej, niż
przewidywana, oceny zachowania;
3) Wystawienie rocznej oceny zachowania następuje na 2 dni przed rocznym
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Ocena zachowania ustalona
przez wychowawcę po zasięgnięciu opinii wszystkich zainteresowanych i
wyczerpaniu całej procedury jest ostateczna;
4) W okresie trwania odwołania od przewidywanej oceny uczeń nie może uzyskać uwagi
negatywnej. Wymieniona uwaga powoduje przerwanie procesu odwoławczego.
§ 20.
1. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
są ocenami opisowymi.
2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
3. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny
klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na
dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez
szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego. Uczniowi takiemu
nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie Ustawy. Przepisu nie stosuje się do dzieci
i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
§ 21.
1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych
zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
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otrzymuje z tych
klasyfikacyjną.

zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną

końcową

ocenę

§ 22.
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę
czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który
przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
§ 23.
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
4. 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.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w terminie ustalonym zgodnie z ust. 4, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
6. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem
zawartym w Ustawie.
4. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się
egzaminów klasyfikacyjnych z:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć
technicznych i wychowania fizycznego oraz
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.
5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz dla ucznia
realizującego indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą oraz
ucznia, który przeszedł z innej szkoły, o którym mowa w Ustawie, przeprowadza komisja,
w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
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7. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który
kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu
obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego
nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka
obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
8. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 6 oraz jego
rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów
klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
9. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
– rodzice ucznia.
10. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§24.
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:
1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo
2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
3. 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.
4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest
ostateczna, z zastrzeżeniem zawartym w Ustawie.
5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
6. 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,
pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
8. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
9. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin
egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno--wychowawczych.
10. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
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1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
11. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 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 w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej
szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
12. Z 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;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
13. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 25.
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych
ocen.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1,
przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych,
zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa ust. 1. Termin
sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
7. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia
i ustalającą roczną oceną z zajęć edukacyjnych wchodzą:
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1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 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 w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej
szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9. W skład komisji ustalającą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
10. Komisja 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.
11. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11 dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia,
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu
przez ucznia zadania praktycznego.
13. Z posiedzenia komisji, o której mowa ust.9 sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
14. Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 13, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
15. 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 negatywnej rocznej oceny
klasyfikacyjnej, z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
17. Przepisy ust. 1–16 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do
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zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 26.
1. Uczeń klasy I–III szkoły otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy
programowo wyższej.
2. 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, na wniosek wychowawcy oddziału po
zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu
opinii wychowawcy oddziału.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na
wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna
może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć
ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych
w programie nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od klasy IV szkoły, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne
pozytywne oceny klasyfikacyjne z zastrzeżeniem zawartym w Ustawie.
5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do
średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
4. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen
wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych
z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy
zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
6. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe
w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym
mowa w Ustawie.
7. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie
w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach
wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści
nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do
klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
8. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.
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§ 27.
1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
2) przystąpił ponadto do sprawdzianu.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do
średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
5. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen
wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych
z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy
zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą kończy szkołę podstawową
z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.
7. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub
znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w Ustawie.
8. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę
szkoły podstawowej.
§ 28.
Przepisów rozdziału II nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim.
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Rozdział III
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, oraz sprawdza,
w jakim stopniu uczeń lub słuchacz spełnia te wymagania.
§ 29.
1. Dyrektor szkoły przedstawia uczniom i ich rodzicom komunikat Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej w sprawie:
1) harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i
terminie dodatkowym, nie później niż do dnia rozpoczęcia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty;
2) materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie
ósmoklasisty, nie później niż do dnia 15 września roku szkolnego, w którym jest
przeprowadzany egzamin ósmoklasisty;
3) szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty, nie później niż do dnia 15 września roku szkolnego, w którym jest
przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.
4) oraz informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, nie
później niż do dnia 15 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin
ósmoklasisty.
§ 30.
1. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego wskazuje uczniom i ich rodzicom aktualny,
opracowany i ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej informator, zawierający
w szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie ósmoklasisty
wraz z rozwiązaniami zamieszczony na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2. Jeżeli nie wprowadzono zmian w zakresie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
obowiązują dotychczas ogłoszone informatory.
3. Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzenie na terenie
szkoły próbnego zastosowania materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań oraz
ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.
§ 31.
1. Opinie i orzeczenia poradni specjalistycznych, zachowują ważność i mogą być
podstawą dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w
przypadku:
1) Uczniaposiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, który może przystąpić do egzaminu
ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju
niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.
2) Uczniaposiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem
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społecznym może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia.
3) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może
przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego
potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego
stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.
4) Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu w warunkach
odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia
o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
5) Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do
egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych
trudności,
na podstawie tej opinii.
6) Uczeń, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie
czytanego tekstu, może przystąpić do części pierwszej lub części drugiej egzaminu
ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na
podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
7) Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty,
był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na
trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną,
może przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z
rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na
podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
2. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w ust. 1 pkt. 7, jest wydawana na wniosek:
1) nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole,
po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, lub
1) rodziców albo pełnoletniego ucznia.
§ 32.
1. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności
ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może
być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.
2. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, składa do dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim
uczniem nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty.
3. W uzasadnionych przypadkach wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, może
być złożony w terminie późniejszym niż określony w ust. 2.
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§ 33.
1. Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia chorego lub niesprawnego czasowo, przedkłada
się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym
uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
2. Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia chorego lub niesprawnego czasowo może być
przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.
3. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później
niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu
ósmoklasisty.
§ 34.
1. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w
art. §31 ust. 1-7, polega odpowiednio na:
1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;
2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych;
3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu
ósmoklasisty;
5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne ucznia;
6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela
wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu
danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego
kontaktu z uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu
specjalistycznego i środków dydaktycznych.
2. Dla ucznia, o którym mowa w § 31 ust. 2-6, nie przygotowuje się odrębnych arkuszy
egzaminacyjnych.
3. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wymienionych w komunikacie, wskazuje sposób
lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla
ucznia, o którym mowa w ust. § 31 ust.1-7.
4. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców
ucznia, o którym mowa w § 31 o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub
sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do
jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20
listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
5. Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty dla ucznia wyszczególnionego w § 32. wystąpiła po przekazaniu wykazu,
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o którym mowa w § 38 ust. 1, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel
informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną
sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
dla danego ucznia i przekazuje dane osobowe tego ucznia.
§ 35.
1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
2. Egzamin Ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe
1) język polski,
2) matematyka,
3) jeden język obcy nowożytny, spośród: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,
niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego,
a. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego,
którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
b. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany
na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla języka obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły
podstawowej, stanowiącego kontynuację nauczania tego języka w klasach I-III.
4) przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia,
historia.
§ 36.
1. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:
1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej
egzaminu ósmoklasisty;
2) wskazującą przedmiot do wyboru,
3) informującą o zamiarze przystąpienia egzaminu ósmoklasisty z matematyki
i przedmiotu do wyboru w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej
lub języku regionalnym;
2. Rodzic lub uczeń nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu może złożyć
dyrektorowi informację o
1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;
a. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, z innego języka
obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany w części trzeciej
egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia,
złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty,
informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego
nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych
zajęć edukacyjnych.
2)
zmianie
przedmiotu
do
wyboru
wskazanego
w
deklaracji;
3) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki lub przedmiotu
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do wyboru w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku
regionalnym.
3. Jeżeli informacja została złożona po przekazaniu dyrektorowi okręgowej komisji
egzaminacyjnej wykazu, o którym mowa w § 38 ust. 1, dyrektor szkoły informuje
niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o:
1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji,
2) zmianie przedmiotu do wyboru wskazanego w deklaracji,
3) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w
języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
§ 37.
1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub
niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu
ósmoklasisty.
2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w § 31. może być zwolniony przez
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
§ 38.
1. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji i informacji, sporządza wykaz uczniów
przystępujących do egzaminu ósmoklasisty. Wykaz zawiera:
1) dane uczniów: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku
numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość, datę i miejsce urodzenia, płeć, oznaczenie oddziału i numer ucznia w
dzienniku lekcyjnym;
2) informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczniowie przystąpią
do egzaminu ósmoklasisty;
3) informację o uczniach, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub
języku regionalnym;
4) informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:
a) formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
b) warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
5) informację o przedmiotach do wyboru, z których uczniowie przystąpią do egzaminu
ósmoklasisty.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej
komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej przy użyciu systemu wymiany plików
wskazanego przez dyrektora tej komisji.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany w terminie określonym przez
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jednak nie później niż do dnia 30 listopada roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.
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§ 39.
1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem
egzaminu ósmoklasisty, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać
zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.
2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie
w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty organizowane przez okręgową komisję
egzaminacyjną w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany
egzamin ósmoklasisty, oraz przeprowadzić takie szkolenie dla nauczycieli zatrudnionych
w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.
§ 40.
1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia
prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas
egzaminu ósmoklasisty, w szczególności nadzoruje:
1) przygotowanie sal egzaminacyjnych;
2) prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu
egzaminu ósmoklasisty.
2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem
egzaminu ósmoklasisty, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty
w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
3. Jeżeli przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby
lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie ósmoklasisty,
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego
zespołu nadzorującego lub członka tego zespołu.
§ 41.
1. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia prawidłowy
przebieg egzaminu ósmoklasisty w danej sali egzaminacyjnej.
2. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy
uczniów w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w danej sali egzaminacyjnej.
3. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej
jeden nauczyciel jest zatrudniony w:
1) szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty; nauczyciel ten pełni
funkcję przewodniczącego zespołu;
2) innej szkole lub w placówce.
4. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu
nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów.
5. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu
nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony.
6. W skład zespołu nadzorującego zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w ust. 3,
może wchodzić nauczyciel wspomagający lub specjalista z zakresu danego rodzaju
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem
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społecznym jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub
absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
7. W skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić:
1) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów – nauczyciel zajęć
edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin;
2) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego – nauczyciel
języka obcego nowożytnego.
8. Jeżeli do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego albo z przedmiotów
przeprowadzanych w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku
regionalnym w przypadku, przystępuje uczeń, który korzysta z dostosowania warunków
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polegającego na obecności i pomocy nauczyciela
wspomagającego, w skład zespołu nadzorującego przebieg tego egzaminu w danej sali
egzaminacyjnej zamiast jednego z nauczycieli, o których mowa w ust. 3, może wchodzić
nauczyciel danego języka będący nauczycielem wspomagającym.
§ 42.
1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego
zespołu odbiera przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne niezbędne do
przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a
następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do
przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wykonane w obecności innego członka
zespołu egzaminacyjnego.
3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego
zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne
do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.
4. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka, o której mowa w ust. 1, została naruszona lub nie
zawiera wszystkich materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu
ósmoklasisty, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego
członek tego zespołu niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego
zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym
postępowaniu.
§ 43.
1. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu sprawdza, czy materiały
egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty nie zostały naruszone.
2. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, zostały
naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek
tego zespołu zawiesza egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i powiadamia o tym
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego
członka tego zespołu o dalszym postępowaniu. Informację o zawieszeniu egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokole
zbiorczym.

28

3. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, nie
zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego
członek tego zespołu otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz
przedstawiciela uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących
arkusze egzaminacyjne oraz inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów
w poszczególnych salach egzaminacyjnych.
4. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie
wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików. Przewodniczący
zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów
korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty, o którym mowa w § 32.
5. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają uczniom arkusze egzaminacyjne, polecając
sprawdzenie, czy są one kompletne i zawierają zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty
odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych.
6. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu
egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny.
7. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego
zamieszcza w protokołach,. Wymianę arkusza egzaminacyjnego uczeń potwierdza podpisem
w protokole,
8. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w wyznaczonych
miejscach arkusza egzaminacyjnego zamieszcza się kod ucznia i numer PESEL, a w
przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję
egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.
9. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu członkowie zespołu
nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz
naklejek, o których mowa w ust. 8, w arkuszu egzaminacyjnym.
§ 44.
1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach:
1) pierwszego dnia – z języka polskiego;
2) drugiego dnia – z matematyki;
3) trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru,
2. Egzamin ósmoklasisty trwa:
1) z języka polskiego – 120 minut;
2) z matematyki – 100 minut;
3) z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru – po 90 minut.
3. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego
na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
§ 45.
1. Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej
w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w
terminie głównym i terminie dodatkowym.

29

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu rozpoczyna się z chwilą zapisania
w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia
i zakończenia pracy uczniów.
2. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty:
1) stoliki, przy których pracują uczniowie, są ustawione w jednym kierunku;
2) na stolikach mogą się znajdować tylko arkusze egzaminacyjne oraz materiały
i przybory pomocnicze wymienione w komunikacie w sprawie materiałów i
przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie ósmoklasisty,
3. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniowie nie powinni opuszczać sali
egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego
może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków
wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób
udzielających pomocy medycznej.
4. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień
dotyczących zadań egzaminacyjnych ani się ich nie komentuje.
5. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty ze
sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
§ 46.
W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie
uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu
nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem
społeczny oraz obserwatorzy.
§ 47.
1. Obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być:
1) delegowani pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania;
2) delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych
komisji egzaminacyjnych;
3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu
prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający
upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu
ósmoklasisty.
§ 48.
1. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład
zespołu nadzorującego zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty
odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych.
2. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu
pakuje w sali egzaminacyjnej zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty
rozwiązań zadań egzaminacyjnych do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności pozostałych
osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela uczniów, a następnie
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przekazuje niezwłocznie te koperty oraz pozostałe materiały egzaminacyjne
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty, a następnie
dołącza je do protokołu zbiorczego.
§ 49.
1. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty z
danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa
egzamin ósmoklasisty z tego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej.
2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu.
§ 50.
1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego, uprawniającym do zwolnienia
z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
2. W przypadku ucznia o tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata
konkursu przedmiotowego, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu, wpisuje się „100% punktów” oraz odpowiednio „zwolniony” albo
„zwolniona”.
§ 51.
1. Przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza:
1) wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej zawierający następujące informacje:
a) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły,
b) numer sali egzaminacyjnej,
c) dane uczniów, którzy powinni przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z
danego przedmiotu, zgodnie z wykazem, obejmujące: imię (imiona) i
nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze
wskazaniem uczniów:
– którzy nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,
– którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z
danego przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości
etnicznej lub języku regionalnym
– którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego
przedmiotu, wraz z przyczyną tego unieważnienia,
– którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty,
– którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej lub
laureata konkursu przedmiotowego,
2) protokół przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej
sali egzaminacyjnej; w protokole zamieszcza się następujące informacje:
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a) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły,
b) liczbę uczniów, którzy powinni przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z
danego przedmiotu, zgodnie z wykazem,
c) liczbę uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu,
d) liczbę uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub
języku regionalnym,
e) liczbę uczniów, którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z
danego przedmiotu, wraz z przyczyną unieważnienia,
f) liczbę uczniów, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
g) liczbę uczniów, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego
h) liczbę uczniów, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny, wraz z ich
czytelnymi podpisami,
i) godzinę rozpoczęcia pracy uczniów,
j) skład zespołu nadzorującego,
k) imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu wraz ze wskazaniem podmiotu
delegującego,
l) uwagi o przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
2. Protokół, podpisują osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy przebiegu
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. W protokole zbiorczym zamieszcza się
następujące informacje:
1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły;
2) liczbę uczniów, którzy powinni przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu, zgodnie z wykazem;
3) liczbę uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu;
4) liczbę uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu
w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym
5) liczbę uczniów, którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego
przedmiotu, oraz imiona i nazwiska tych uczniów;
6) liczbę uczniów, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;
7) liczbę uczniów, którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego;
8) liczbę uczniów, którym wymieniono arkusz egzaminacyjny;
9) imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w poszczególnych salach
egzaminacyjnych w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu wraz
ze wskazaniem podmiotu delegującego;
10) informację o zawieszeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz
podjętych działaniach, tj. w przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, o
których mowa w ust. 1, zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego
lub upoważniony przez niego członek tego zespołu zawiesza egzamin ósmoklasisty z
danego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka tego zespołu o dalszym
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postępowaniu. Informację o zawieszeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu
oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokole zbiorczym,
11) uwagi o przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu;
12) liczbę załączników, o których mowa w ust. 5.
4. Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła
okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez
dyrektora tej komisji.
5. Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:
1) koperty zawierające zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty
rozwiązań zadań egzaminacyjnych,
2) wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
3) kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty
olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego.
§ 52.
1. Przewodniczący zespołu egzaminatorów
1) uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez okręgową komisję egzaminacyjną
przed sprawdzaniem prac egzaminacyjnych uczniów;
2) kieruje pracą zespołu egzaminatorów, w szczególności przeprowadza szkolenia
egzaminatorów w zakresie sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych uczniów;
3) organizuje i nadzoruje pracę egzaminatorów;
4) sporządza protokół sprawdzania prac egzaminacyjnych, który zawiera w
szczególności:
a) oznaczenie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,
b) imiona i nazwiska egzaminatorów,
c) liczbę prac egzaminacyjnych sprawdzonych przez poszczególnych
egzaminatorów,
d) liczbę stwierdzonych przypadków podczas sprawdzania pracy
egzaminacyjnej przez egzaminatora:
- niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia,
- występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia, jednakowych sformułowań
wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi, lub korzystanie z
rozwiązań innego ucznia;
2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora
szkoły, uczniowi lub jego rodzicom, pisemną informację o zamiarze unieważnienia uczniowi,
o którym mowa ust.1 pkt.4d, odpowiednio danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części
egzaminu. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego
rodzicom, wraz z podaniem numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serii i
numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, ucznia, którego to
dotyczy.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, podpisują przewodniczący zespołu egzaminatorów
oraz egzaminatorzy wchodzący w skład tego zespołu.
§ 53.
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1. Prace egzaminacyjne uczniów: zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty
rozwiązań zadań egzaminacyjnych, przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez
okres 6 miesięcy, licząc od dnia przekazania szkołom zaświadczeń o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty określonego w komunikacie w sprawie harmonogramu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i terminie dodatkowym.
2. Protokoły zbiorcze, przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna przez okres 2 lat, licząc
od dnia przekazania szkołom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
określonego w komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty w terminie głównym i terminie dodatkowym.
§ 54.
1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
albo
2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie
dodatkowym w szkole, której jest uczniem.
2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie
dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek
dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z
rodzicamiucznia.
§ 55.
1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z
przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego
przedmiotu; 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia
stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez uczniaszkoły podstawowej lub tytułu
odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego;
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
§ 56.
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:
1) wynik z języka polskiego;
2) wynik z matematyki;
3) wynik z języka obcego nowożytnego;
4) wynik z przedmiotu do wyboru,
2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja
Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych
komisji egzaminacyjnych.
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3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
4. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom,
1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez
okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły - w
przypadku gdy uczeń spełnił warunki określone odpowiednio w § 27. ust.1
3) informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną przez
okręgową komisję egzaminacyjną - w przypadku gdy uczeń lub słuchacz nie spełnił
warunków określonych w § 27. ust.1
5. Wyniki egzaminu ósmoklasisty ustalone w trybie przepisów ustawy są ostateczne i nie
służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
§ 57.
Szczegółowe zasady, warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty określa
Rozporządzenie MEN z dnia 1.08.2017 r.

Przepisów Rozdziału III nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim.
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Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 58.
1. Wszystkie zapisy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania podlegają ewaluacji
i weryfikacji.
2. Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania odbywają się w drodze uchwały Rady
Pedagogicznej, zgodnie z procedurą przyjętą dla Statutu Szkoły.
3. Wewnątrzszkolny System Oceniania wchodzi w życie 1.09.1999r.
4. Ostatnia modyfikacja została zatwierdzona do realizacji dnia 12 września 2018 r. i
wchodzi w życie z dniem 13.09.2018 r.
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