WEWNĄTRZSZKOLNE
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Zespołu Szkół w Gołąbkach

Wewnątszkolne Zasady Oceniania stanowią Rozdział 20 Statutu Szkoły.

Statut Zespołu Szkół w Gołąbkach

Rozdział 20
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
§ 121.
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Gołąbkach.
§ 122.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia;
3) (uchylony)
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu 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 rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Zespołu.
4. (uchylony)
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania 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 szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno
-wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem
zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów, określonych w Indywidualnym Programie
Edukacyjno-Terapeutycznym;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
według skali i w formach przyjętych w Szkole;
4) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której
mowa w § 138 Statutu Zespołu;
5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
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7) (uchylony)
8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia, o szczególnych uzdolnieniach ucznia oraz zasad
wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;
7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez
nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
8. Dopuszcza się również inne zasady oceniania uczniów mające na celu podniesienie efektywności
kształcenia i motywacji uczniów, w tym ocenianie kształtujące.
§ 123.
W ocenianiu obowiązują zasady:
1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie; ocena
końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria
oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
3) zasada różnorodności – wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
4) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany
poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
5) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu
o okresową ewaluację;
6) zasada wagi oceny – przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych semestralnych lub rocznych
największą wagę mają oceny ze sprawdzianów pisemnych, testów i prac klasowych oraz
oceny za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
§ 124.
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
2. Wszystkie oceny wpisywane są do Dziennika elektronicznego. Uczeń oraz jego rodzice (prawni
opiekunowie) po założeniu konta w Dzienniku elektronicznym mają do nich dostęp.
3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości
i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci.
1) (uchylony)
2) (uchylony)
3) (uchylony)
5. Prace pisemne przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego.

1.
2.

3.

4.

§ 125.
Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie, wskazując
dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia
do poprawy.
Oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są ustnie
bądź pisemnie w formie, która pomaga uczniowi w procesie dalszego uczenia się poprzez
wskazanie co uczeń zrobił dobrze a co jeszcze wymaga poprawy.
W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia
oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio
zainteresowanej osobie w czasie dni otwartych lub podczas indywidualnych spotkań
z rodzicem.

§ 126.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki
i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
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w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku
wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§ 127.
Szczegółowe zasady oceniania klasach I-III szkoły podstawowej
1. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej.
1) ocenianie w klasach I-III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez dostarczanie
rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach; celem oceniania w edukacji
wczesnoszkolnej jest:
a) poznanie uczniów i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju;
b) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
c) doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności
od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności;
d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
2) ocena szkolna w nauczaniu zintegrowanym pełni wiele różnorodnych funkcji powiązanych
z procesem kształcenia i wspomaganiem dziecka we wszechstronnym rozwoju na miarę jego
możliwości; do tych funkcji zaliczamy:
a) funkcję informacyjną - uwzględniającą wkład pracy ucznia;
b) funkcję korekcyjną - uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń;
c) funkcję motywacyjną - uwzględniającą możliwości ucznia.
2. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia.
1) ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia;
2) ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie:
a) edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie, wypowiadanie się (ustne
i pisemne), gramatykę i ortografię;
b) edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie
podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie),
umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości z geometrii i umiejętności
praktycznych z tego zakresu;
c) edukacji społeczno-przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym
i środowisku społecznym, umiejętność dokonywania obserwacji;
d) edukacji plastyczno-technicznej: kultura pracy, poznawanie architektury, malarstwa
i rzeźby, działalność plastyczno-techniczna;
e) edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, percepcja muzyki;
f) edukacji zdrowotnej: sprawność fizyczno-ruchową, elementy higieny osobistej, gry
i zabawy ruchowe;
g) edukacji językowej (j. angielski): rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień
oraz krótkich tekstów, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów
i zdań, wypowiadanie się;
h) zajęć komputerowych: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera,
posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji.
3) szczegółowe kryteria osiągnięć edukacyjnych zawarte są w Przedmiotowym Systemie
Oceniania dla poszczególnych poziomów klas I-III;
4) w klasie I ocenianie ucznia poprzedzone jest zdiagnozowaniem jego osiągnięć na koniec klasy
0, które stanowi punkt odniesienia do postępów jego rozwoju;
5) ocena opisowa z zachowania określająca osiągnięcia wychowawcze ucznia jest formułowana
zgodnie z § 13 ust. 1 rozp. MEN z dnia 7.09.2004 r.;
6) oceniając zachowanie ucznia nauczyciel bierze pod uwagę wymagania zawarte
w rozporządzeniu MEN dotyczące oceniania:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
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b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g) okazywanie szacunku innym osobom.
7) ocena z zachowania jest oceną opisową uwzględniającą spełnienie ww. wymagań.
3. Narzędzia i metody oceniania umiejętności ucznia.
1) ocenę opisową redaguje się na podstawie informacji zgromadzonych za pomocą narzędzi
oceniania;
2) gromadząc informacje na temat postępów ucznia nauczyciel korzysta z następujących metod
i narzędzi kontrolno-diagnostycznych:
a) sprawdziany;
b) testy kompetencji;
c) karty pracy ucznia;
d) zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń;
e) bieżącą obserwację ucznia (kierunki obserwacji wyznaczane są przez wymagania
programowe określone w poszczególnych poziomach klas);
f) prace domowe;
g) wytwory pracy ucznia;
h) indywidualne i grupowe prace na lekcji.
4. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:
1) bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje (dokumentuje) dokonując zapisów:
a) w dzienniku elektronicznym;
b) na wytworach pracy ucznia;
c) w zeszycie ucznia.
2) przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III stosuje się:
a) skróty słowne: Znakomicie – Z, Bardzo dobrze – B, Dobrze – D, Wystarczająco – W,
Słabo – S;
b) krótkie wyrażenia np. „Brawo”, „Popracuj jeszcze”;
c) umowne symbole graficzne np. „Uśmiech”, „Słoneczko” (ich stosowanie pełni rolę
wartościowania pracy ucznia);
d) symbole cyfrowe 1, 2, 3, 4, 5, 6 (wyłącznie w klasie III w drugim semestrze);
e) dopuszcza się stosowanie „-” i „+”.
3) skala ocen cząstkowych i kryteria wymagań na poszczególne stopnie:
a) znakomicie – uczeń ma osiągnięcia wykraczające poza wymagania programowe danej klasy;
w podejmowanych działaniach prezentuje oryginalność i pomysłowość, wykonując zadania i
rozwiązując problemy proponuje śmiałe i odważne, nietypowe rozwiązania; korzysta z
różnych
źródeł
informacji;
potrafi
samodzielnie
wnioskować,
uogólniać
i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe; osiąga sukcesy w konkursach i zawodach
sportowych;
b) bardzo dobrze – uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony
wymaganiami programowymi – biegle wykorzystuje je w różnych sytuacjach, potrafi
korzystać z różnych źródeł informacji, twórczo i samodzielnie rozwiązuje problemy,
w nowych sytuacjach radzi sobie doskonale;
c) dobrze – uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania
w stopniu średnim – potrafi sprawnie wykorzystać je w sytuacjach typowych, pracuje
samodzielnie, potrafi poprawić swoje błędy, rozwiązać w praktyce typowe zadania
i problemy;
d) wystarczająco – uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej w stopniu zadowalającym – potrafi wykorzystać je rozwiązując proste zadania,
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z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania i problemy o średnim stopniu trudności
dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
e) ałabo – uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie
programowej. Nie jest w stanie rozwiązać/wykonać/ prostego zadania nawet z pomocą
nauczyciela. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace.
5. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców przez nauczycieli, o postępach uczniów w nauce
i zachowaniu:
1) na początku roku szkolnego rodzice zostają zapoznani z wymaganiami programowymi,
zgodnie z którymi nauczyciel ocenia osiągnięcia ucznia oraz na bieżąco otrzymują informacje
o postępach swoich dzieci;
2) nauczyciel systematycznie wprowadza do dziennika elektronicznego oceny ucznia i uwagi na
temat zachowania, a rodzic ma możliwość wglądu w te informacje;
3) w przypadku zagrożenia ucznia niepromowaniem, nauczyciel informuje rodziców o tym
fakcie z miesięcznym wyprzedzeniem i zasięga ich opinii;
4) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi;
5) ocena śródroczna jest przedstawiona w formie karty osiągnięć ucznia uwzględniającej
wskazówki do dalszej pracy;
6) ocena roczna jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie szkolnym.
§ 128.
Szczegółowe zasady oceniania w klasach IV-VIII szkoły podstawowej
1. Każdy nauczyciel w porozumieniu z innymi nauczycielami przedmiotu w szkole opracowuje
wielopoziomowe wymagania edukacyjne wynikające z obowiązującej podstawy programowej
oraz tworzy Przedmiotowy System Oceniania, z którym zapoznaje uczniów.
2. W procesie oceniania nauczyciel bierze pod uwagę:
1) indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału edukacyjnego;
2) stopień zaangażowania i wkład pracy ucznia w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności;
3) umiejętność rozwiązywania problemów;
4) postępy dziecka w rozwoju społeczno-emocjonalnym.
3. Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów):
1) nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego programu nauczania;
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
d) (uchylony)
2) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3) informacje, o których mowa w pkt. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są:
a) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;
b) na stronie http://www.golabki.gminalukow.pl w zakładce „Dokumenty”, w Statucie
Zespołu;
c) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.
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4) co najmniej dwa tygodnie przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne
oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania w formie pisemnej.
4. Indywidualizacja i dostosowanie wymagań:
1) auczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie
tym wymaganiom;
2) nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Indywidualnym Programie
Edukacyjno-Terapeutycznym oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno
-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
3) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie
tego orzeczenia;
4) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki, informatyki
należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
5. Zwolnienie z zajęć edukacyjnych:
1) Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych
lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w
tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii;
2) jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa wyżej uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie przekroczyło 50% planowanych
zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji, a w dokumentacji nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony’ albo „zwolniona”;
3) uczeń zwolniony z zajęć jest obowiązany być obecny na lekcji, jeśli zajęcia te wypadają
w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny
lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby
rodziców;
4) Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia
z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego
etapu edukacyjnego;
5) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.
6) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
6. Ocenianie uczniów:
1) ceny bieżące, roczne (semestralne) klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy
od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:
a) ocena celująca – 6;
b) ocena bardzo dobra – 5;
c) ocena dobra – 4;
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2)
3)

4)

5)
6)

7)

d) ocena dostateczna – 3;
e) ocena dopuszczająca – 2;
f) ocena niedostateczna – 1.
w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-”;
oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym
są ocenami opisowymi;
oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku Elektronicznym w formie cyfrowej; oceny
klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen
i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie;
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceną klasyfikacyjną
zachowania;
formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
a) prace pisemne:
 sprawdzian/praca klasowa obejmująca większą partię materiału musi być
zapowiedziana przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
 sprawdziany zewnętrzne;
 (uchylone)
 kartkówka dotycząca materiału co najwyżej z trzech ostatnich tematów realizowanych
na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach; nie musi być zapowiadana;
 test wielokrotnego wyboru lub krótkiej odpowiedzi;
 karta pracy;
 praca domowa;
 prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
b) odpowiedź ustna;
c) praca i aktywność na lekcji;
d) przygotowanie do zajęć;
e) praca projektowa;
f) praca dodatkowa dla chętnych;
g) inne formy aktywności ucznia wynikające ze specyfiki przedmiotu.
w trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku
dopuszcza się stosowanie oceniania opisowego z zachowaniem zasad oceniania
kształtującego. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia kwitowana jest recenzją
oraz komentarzem ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy:
a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;
b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności;
c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę;
d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.
§ 129.
Ocenianie śródroczne

1. Ocena bieżąca:
1) bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane
systematycznie;
2) uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego
przedmiotu;
3) przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może
on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;
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4) uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno
uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
5) w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet.
2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej:
1) szczególnie ważna jest ocena z pisemnych sprawdzianów/prac kasowych;
2) pisemne sprawdziany/prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną
lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;
3) prawdziany/prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch
tygodni od momentu napisania pracy;
4) uczeń, który opuścił sprawdzian/pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych musi
ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły; termin i czas wyznacza
nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;
5) przypadku nie spełnienia powyższego warunku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;
6) w ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy sprawdziany/prace klasowe;
jedną w ustalonym dniu;
7) ustala się następujące progi procentowe ocen prac pisemnych:
a) 100% - 91%+ zad. dodat. - stopień celujący;
b) 100% - 91%
- stopień bardzo dobry;
c) 90% - 75%
- stopień dobry;
d) 74% - 50%
- stopień dostateczny;
e) 49% - 31%
- stopień dopuszczający;
f) 30% - 0%
- stopień niedostateczny.
8) dla uczniów z dysfunkcjami nauczyciel może dostosować sprawdziany bądź ocenianie
według następujących progów:
a) 100% - 75%
- stopień bardzo dobry;
b) 74% - 51%
- stopień dobry;
c) 50% - 26%
- stopień dostateczny;
d) 25% - 17%
- stopień dopuszczający;
e) 16% - 0%
- stopień niedostateczny.
§ 130.
Nieprzygotowanie ucznia do lekcji
1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w Przedmiotowym
Systemie Oceniania.
2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej
nieobecności oraz ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej
osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia).
§ 131.
Wymagania edukacyjne
1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen
sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, uwzględnieniem specyfiki przedmiotu
i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.
2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa
w pkt.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
3. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza realizowaną podstawę
programową;
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
3) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie;
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proponuje rozwiązania nietypowe;
uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim;
uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
i innych, kwalifikując się do finałów;
8) posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia.
W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym
przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania
przyjętym przez nauczyciela;
3) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach;
W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym
przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania
ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);
2) poprawnie stosuje wiadomości;
3) rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez
nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te
nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego
przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);
2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu
trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,
a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych);
2) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności
(z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
4)
5)
6)
7)

4.

5.

6.

7.

8.

§ 132.
(uchylony)

§ 133.
Klasyfikacja śródroczna i roczna
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry (I i II semestr).
1) I okres – z klasyfikacją śródroczną – do końca stycznia;
2) II okres – z klasyfikacją roczną – zgodnie z organizacją roku szkolnego.
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen
klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
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3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec roku
szkolnego.
4. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną
i roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
5. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne
na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.
Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu
wiedzy na koniec okresu.
6. Na dwa tygodnie przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia
o przewidywanych dla niego śródrocznych (rocznych) ocenach klasyfikacyjnych i odnotowują
ten fakt w Dzienniku Elektronicznym.
7. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie
niedostatecznej w formie pisemnej. Rodzice potwierdzają powzięcie informacji własnoręcznym
podpisem. W przypadku braku kontaktu z rodzicem informacja o przewidywanych rocznych
(semestralnych) ocenach niedostatecznych zostaje przekazana poprzez wysłanie listu poleconego
na wskazany w dzienniku lekcyjnym adres zamieszkania rodziców w ciągu trzech dni od
pierwszego terminu powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
(semestralnych).
8. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu
na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie
szkoły.
9. W szkołach (oddziałach) integracyjnych śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną
z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela
współorganizującego kształcenie integracyjne.
10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej. Szkoła
w miarę możliwości stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków.
11. Klasyfikacja ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym
polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu
edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie przepisów w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz specjalnych.
12. Dopuszcza się w ocenianiu bieżącym ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu
umiarkowanym stosowanie oceny wyrażonej w stopniach szkolnych z zachowaniem odrębnie
sformułowanych wymagań w celu dowartościowania ucznia i motywowania do pracy.
13. Oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne dla uczniów, o których mowa w pkt. 11 są ocenami
opisowymi.
14. W klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych są ocenami opisowymi.
15. Roczna ocena opisowa, o której mowa w ust. 12 uwzględnia poziom opanowania przez uczniów
klas I–III wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz ma wskazywać potrzeby rozwojowe i
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edukacyjne
ucznia
związane
z
przezwyciężaniem
trudności
w
nauce
lub rozwijaniem uzdolnień.
16. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania nauczyciel uczący w kl. I-III wpisuje do Dziennika
Elektronicznego. Po zakończeniu roku dokonuje wydruku arkusza ocen zawierającego ocenę
opisową z poszczególnych edukacji i zachowania. Wydrukowany i podpisany
przez wychowawcę arkusz wychowawca przekazuje do sekretariatu szkoły, który gromadzi
dokumentację klas.
17. Śródroczne oceny klasyfikacyjne ustala się do piątku poprzedzającego klasyfikacyjne śródroczne
posiedzenie Rady Pedagogicznej.
18. Roczne oceny klasyfikacyjne ustala się do piątku poprzedzającego klasyfikacyjne roczne
posiedzenie Rady Pedagogicznej.
19. Oceny końcowe - są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe
są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu
poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji
oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej.
Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.
§ 134.
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej)
oceny z zajęć edukacyjnych
1. Za przewidywaną ocenę roczną (semestralną) przyjmuje się ocenę zaproponowaną
przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Zespołu.
2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko
w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen ze sprawdzianów z danego
przedmiotu jest równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa.
3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy
(§ 131 ust. 3 Statutu Zespołu).
4. Warunki, jakie należy spełnić w celu ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana to:
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 90% (z wyjątkiem długotrwałej
choroby);
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac
pisemnych;
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych
niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy,
w tym – konsultacji indywidualnych.
5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania
do wychowawcy klasy, w ciągu 5 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów
o przewidywanych ocenach rocznych.
6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust. 4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu
spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.
7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu
wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 4. prośba ucznia
zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę
jej odrzucenia.
9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego
sprawdzianu pisemnego, obejmującego zakres ustalony przez nauczyciela.
10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony
do dokumentacji wychowawcy klasy.
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11. Poprawa oceny rocznej (semestralnej) może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został
zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
12. Ostateczna ocena roczna (semestralna) nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie
od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
13. Jeżeli uczeń w okresie od wystawienia oceny proponowanej do wystawienia oceny rocznej
(semestralnej) w realizacji materiału bieżącego wykazał się wyższymi osiągnięciami,
pracowitością, systematycznym przygotowaniem do zajęć, wówczas nauczyciel może odstąpić
od sprawdzianu i wystawić ocenę wyższą od proponowanej.
§ 135.
Egzamin klasyfikacyjny
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo
wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi
szansę uzupełnienia braków.
2. Uczeń może być niesklasyfikowany 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 przekraczającej połowę czasu przeznaczonego
(50%) na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
3. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia
z powodu określonej w ust. 2 absencji.
4. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
5. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej
lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na
egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca
przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia
(konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez
rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności.
W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo
najwyższej lub nie kończy Szkoły.
6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów
indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora Zespołu na zmianę profilu kształcenia,
celem wyrównania różnic programowych.
7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń, który został przeniesiony z innej szkoły i nie uczęszczał na
zajęcia z jakiegoś obowiązkowego przedmiotu, który został już zrealizowany w szkole,
do której został przeniesiony. Wynika to z odmiennego przydziału zajęć danych przedmiotów w
różnych placówkach w kolejnych latach nauczania.
8. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje
do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć
artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny
zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
11. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki,
muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych,
zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
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12. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 5-7, przeprowadza nauczyciel
danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Zespołu nauczyciela
takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
13. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek
szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez
Dyrektora Zespołu,
który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza
szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
– jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
dla odpowiedniej klasy.
14. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 13 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami
(prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy
w ciągu jednego dnia.
15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice
(prawni opiekunowie) ucznia.
16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona
i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 12 lub skład komisji, o której mowa w ust. 13,
termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu
klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
ucznia.
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez Dyrektora Zespołu.
18. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
z zastrzeżeniem ust. 19 oraz § 136.
19. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono dwie oceny
niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

§ 136.
Egzamin poprawkowy
Każdy uczeń począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, który w wyniku rocznej klasyfikacji
uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
może zdawać egzamin poprawkowy.
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki,
muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, zajęć artystycznych,
wychowania fizycznego i zajęć laboratoryjnych, z których to przedmiotów egzamin powinien
mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
Dyrektor Zespołu wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu. W skład
komisji wchodzą:

1) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko
– jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Zespołu najpóźniej na dzień
przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom
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edukacyjnym, o których mowa w § 131 według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia,
dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne
powinny uwzględniać ustalenia zawarte w IPET.
8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
Dyrektor Zespołu powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same
zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu w Dyrektorem tej szkoły.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji,
termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną
przez komisję.
10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z zastrzeżeniem § 137
ust. 1.
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym
przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
13. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,
z zastrzeżeniem § 145 ust. 3.
14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu, jeżeli uznają,
że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny.
15. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu powołuje komisję
do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie
przepisy § 137 ust. 2-9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

1.

2.

3.

4.

§ 137.
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu,
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone
w terminie do 2 dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Dyrektor Zespołu w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko
– jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia
edukacyjne.
Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor
Zespołu powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.
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5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny.
6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania
sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa
w pkt. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.
10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.
11. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem
i jego rodzicom.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

§ 138.
Ocena zachowania
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
Kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy.
Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych,
jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów
i innych osób.
Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania i o warunkach
oraz trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
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.
W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm
prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi
można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.
Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
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9. Ocena semestralna i roczna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna
z zastrzeżeniem pkt. 11.
10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły z zastrzeżeniem ust. 18.
11. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki
oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
12. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu,
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
13. Dyrektor Zespołu w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję,
która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
14. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
– jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez Dyrektora Zespołu nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie;
4) pedagog;
5) psycholog;
6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
7) przedstawiciel Rady Rodziców.
15. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.
16. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji,
wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik
do arkusza ocen ucznia.
17. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
18. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej
lub nie ukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w Szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono
w naszej szkole naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
19. Uchwałę o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły przez ucznia,
który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w przypadkach,
gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:
1) szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej
zastosowanych statutowych kar porządkowych;
2) opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie przekraczającej 30 %
godzin przeznaczonych na te zajęcia;
3) systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoły;
4) zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;
5) świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;
6) popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;
7) wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych
i obraźliwych.
§ 139.
Tryb ustalania oceny zachowania
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1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę
tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu
oceny śródrocznej i rocznej.
2. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania
dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.
3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.
4. Przewidywana roczna ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na dwa tygodnie
przed radą klasyfikacyjną.
5. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku
zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas
nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.
§ 140.
Kryteria oceny zachowania
1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
1) wykazuje inicjatywę w działaniu dla klasy np. przygotowanie prac konkursowych, gazetek;
2) wykazuje inicjatywę w działaniu na rzecz Zespołu np. prace porządkowe, udział
w projektach szkoły, pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych;
3) sumiennie i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
4) podejmuje się i wzorowo wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, takich jak
np. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, poczet sztandarowy, prowadzący
uroczystość, recytator, lider;
5) solidnie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego w klasie;
6) sumiennie wypełnia obowiązki dyżurnego w Szkole;
7) systematycznie uczęszcza do Szkoły;
8) nie spóźnia się celowo na zajęcia lekcyjne;
9) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności w wyznaczonym przez wychowawcę terminie;
10) nie opuszcza pojedynczych godzin lekcyjnych;
11) nie wagaruje;
12) systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania
np. koła zainteresowań, SKS, aktyw biblioteczny, Szkolne Koło „Caritas” itp.;
13) uczestniczy w dodatkowych zajęciach dydaktycznych, wyrównawczych, przygotowujących
do sprawdzianów i egzaminów;
14) dotrzymuje ustalonych terminów;
15) pracuje stosownie do swoich możliwości np. przygotowuje się do zajęć merytorycznie;
16) zmienia obuwie na określone w regulaminie;
17) nie używa urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych;
18) wypożycza w ciągu miesiąca co najmniej 1 książkę w bibliotece szkolnej;
19) wywiązuje się z umowy użyczenia podręczników;
20) bierze udział w akcjach/konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną.
2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
1) jest tolerancyjny wobec społeczności szkolnej;
2) nie przejawia agresji fizycznej i słownej na terenie Zespołu;
3) nie prowokuje konfliktów rówieśniczych;
4) nie uczestniczy w bójkach;
5) przeciwstawia się przejawom brutalności i wulgarności;
6) nie znęca się psychicznie nad innymi np. poprzez przezywanie, ubliżanie;
7) nie nęka swoim postępowaniem innych np. poprzez popychanie, chowanie rzeczy;
8) nie ma więcej niż 3 uwagi zapisane w dzienniku;
9) nie została mu udzielona nagana wychowawcy;
10) ma odnotowane pochwały za swoją postawę.
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3. Dbałość o honor i tradycje Szkoły.
1) bierze udział w konkursach przedmiotowych;
2) reprezentuje szkołę na zewnątrz w przeglądach i konkursach;
3) uczestniczy w zawodach sportowych;
4) współorganizuje uroczystości szkolne, akademie;
5) nosi galowy strój szkolny podczas uroczystości szkolnych (1 września, Dzień Edukacji
Narodowej, 11 listopada, egzamin ósmoklasisty, 3 maja, zakończenie roku);
6) wykazuje godną postawę podczas uroczystości rocznicowych oraz podczas wykonywania
hymnu państwowego;
7) wykazuje godną postawę podczas apeli szkolnych.
4. Dbałość o piękno mowy ojczystej:
1) dostosowuje wypowiedź do odbiorcy, sytuacji;
2) nie używa wulgaryzmów;
3) zna i stosuje zasady kulturalnej rozmowy i dyskusji.
5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:
1) nie przynosi i nie posiada przedmiotów niebezpiecznych, nie stwarza sytuacji zagrażających
zdrowiu i życiu;
2) informuje nauczycieli o przejawach zagrożenia;
3) nie przynosi, nie posiada papierosów, e-papierosów, alkoholu, środków odurzających;
4) nie używa i nie namawia innych do stosowania ww. używek;
5) wygląd ucznia świadczy o czystości i schludności;
6) nie nosi ubrań wyzywających i zawierających wulgarne napisy lub emblematy, nie farbuje
włosów, nie nosi makijażu i tatuaży oraz nie maluje paznokci, nie stosuje piercingu;
7) w oczekiwaniu na autobus szkolny oraz w szatni zachowuje się zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa i kultury;
8) przebywa na wyznaczonym terenie szkoły;
9) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
10) jest uczciwy i nie kłamie;
11) nie dopuszcza się kradzieży;
12) podejmuje skuteczne próby poprawy swego zachowania;
13) dba o mienie szkolne np. podręczniki, sprzęty;
14) szanuje własność kolegów i innych;
15) podczas jazdy autobusem szkolnym zachowuje się kulturalnie;
16) reaguje na polecenia nauczyciela w autobusie szkolnym, stosuje się do zaleceń nauczyciela w
trakcie przerw i zajęć oraz po skończonych zajęciach.
6. Okazywanie szacunku innym osobom:
1) używa zwrotów grzecznościowych typu proszę, przepraszam itp. w kontaktach z dorosłymi,
jak i kolegami;
2) okazuje szacunek pracownikom obsługi i administracji szkoły, nauczycielom, gościom
szkoły, rodzicom;
3) bez zgody nie rejestruje głosu i obrazu innych osób oraz nie publikuje tego.
§ 141.
Liczba punktów koniecznych do uzyskania poszczególnych ocen zachowania:
1) wzorowa: 51-58 punktów oraz 100 % usprawiedliwionych nieobecności;
2) bardzo dobra: 45-50 punktów oraz co najmniej 90 % usprawiedliwionych nieobecności;
3) dobra: 33-44 punkty oraz co najmniej 80 % usprawiedliwionych nieobecności;
4) poprawna: 22-32 punkty oraz co najmniej 70 % usprawiedliwionych nieobecności;
5) nieodpowiednia: 12-21 punktów oraz co najmniej 50% usprawiedliwionych nieobecności;
6) naganna: poniżej 11 punktów co najmniej 30% usprawiedliwionych nieobecności.
§ 142.
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1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania
Za przewidywaną roczną ocenę zachowania przyjmuje się ocenę zaproponowaną
przez wychowawcę zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Zespołu.
W przypadku nieobecności ucznia w Szkole w dniu, w którym nauczyciel informował uczniów o
przewidywanych ocenach zachowania uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani
są zapoznać się z informacją o przewidywanej ocenie zachowania w Dzienniku Elektronicznym
lub zwrócić się po tę informację do wychowawcy klasy w terminie umożliwiającym poprawę
oceny.
Uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę zachowania. W tym celu rodzic
(prawny opiekun) ucznia składa pisemny wniosek do Dyrektora Zespołu w terminie 5 dni
od przekazania informacji, o przewidywanej rocznej ocenie zachowania ze wskazaniem
zaistniałych okoliczności określonych w pkt. 8, z uwzględnieniem zasady, że ocena nie może
zostać podwyższona o więcej niż jedną.
Po złożeniu wniosku rodzic (prawny opiekun) informuje o tym fakcie wychowawcę klasy,
który w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do spełnienia przez ucznia.
Kontrakt formułuje nauczyciel w terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia od rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia.
Warunki zawarte w kontrakcie winny odzwierciedlać kryteria oceny zachowania sformułowane
przez zespół wychowawców i muszą być w pełni przestrzegane przez ucznia.
Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania
jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu, a poprawa zachowania będzie wyraźna
i niepodważalna oraz jeśli nauczyciele, a także uczniowie danej klasy nie wniosą
umotywowanych zastrzeżeń, co do wypełnienia kryteriów na daną ocenę w okresie objętym
kontraktem.
Warunki (okoliczności) uzyskania prawa ubiegania się o wyższą ocenę zachowania:
1) zaistnienie nowych okoliczności świadczących o pozytywnych zachowaniach ucznia;
2) osiągnięcia, praca społeczna na rzecz środowiska itp.;
3) pozytywna opinia podpisana przez przedstawicieli samorządu klasowego, nauczycieli
i pozostałych pracowników Zespołu;
4) otrzymanie pochwały Dyrektora Zespołu;
5) otrzymanie pochwały poza Szkołą.

§ 143.
Egzamin ósmoklasisty
1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin
zewnętrzny.
2. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czterech
kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnychtj. Języka
polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów spośród: biologii,
geografii, chemii, fizyki lub historii.
3. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
podstawowej.
4. Uczeń może wybrać tylko jeden język, który uczy się w szkole jako obowiązkowy.
5. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.
6. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego
nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły,
nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin pisemną
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deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części
egzaminu.
7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimiady przedmiotowej albo laureatem konkursu
przedmiotowego o zasięgu wokewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu
jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej częsciegzaminu.
Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.
8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni,
niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują
do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje
dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego
rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.
9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca
ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu
w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
10. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
11. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię
specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany
egzamin.
12. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi Zespołu, w terminie
do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
13. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia,
wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich
ze względu na ich stan zdrowia.
14. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: nie przystąpił do egzaminu lub danej części
egzaminu w ustalonym terminie alboprzerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu
w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole,
której jest uczniem.
15. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie,
ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę odpowiednio
szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.
16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie
do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu
dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić
ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. Dyrektor Zespołu
składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu
zamiast wyniku z egzaminu z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio
„zwolniony” lub „zwolniona”.
18. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego
i leków koniecznych ze względu na chorobę.
19. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
§ 144.
Wyniki egzaminu
1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez
dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby
punktów przyznanych przez egzaminatorów.
2. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
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3. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca
ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu
w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
5. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie Szkoły. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się
na świadectwie ukończenia Szkoły.
6. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla każdego
ucznia komisja okręgowa przekazuje do Szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 143 ust. 14 – do dnia 31
sierpnia danego roku.
7. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom
(prawnym opiekunom).

108

