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ANEKS DO STATUTU  

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ                   

    IM. JANA PAWŁA II W ŁĄŻKU    

                                                                                                                                           

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej                                    

z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,                                     

/D. U. z 20 marca 2020r. poz. 493/ 

 

Wyszczególnione na czerwono informacje zawarte                                                      

w  

ROZDZIALE VIII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI                                                                                       

I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW 

zostały zatwierdzone Uchwałą nr 3/2019/2020 z dnia 2 kwietnia 2020r.                       

w sprawie zatwierdzenia dokumentacji szkolnej w związku ze zdalnym 

nauczaniem 
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ROZDZIAŁ VIII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI                                                                                         

I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW 

 

§ 54 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

1a) osiągnięcia edukacyjne uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

szkoły,                                                                                                                                                                                 

    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 klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,             

a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

    4a) ustalenie warunków i sposobu egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych                            

i sprawdzających w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z 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, 

    7a) ustalanie warunków i sposobu przekazywania informacji uczniom i ich rodzicom                                     

o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły; 

8) ewaluację PSO i ewentualne zgłoszone zmiany przez nauczycieli uczących. 
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§ 55 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych            

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania, 

     1a) warunkach i sposobie sprawdzenia wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej oraz 

systemu oceniania osiągnięć edukacyjnych w tym okresie. 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych w terminie:  

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie 

zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku 

lekcyjnym, 

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana 

lista obecności, 

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach 

edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na 

lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w 

podpunktach a) i b). 

 

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz 

kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:  

2a) dodaje się zapis „organizacji przebiegu nauczania zdalnego w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły”. 

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć 

edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista 

obecności. 

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę              

z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na 

nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami                   

i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.  

§ 56 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do 

zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.  

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić 

ustnie. 
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3a. W przypadku nauczania zdalnego, nauczyciel wskazuje uczniowi (rodzicowi) co zrobił 

dobrze, co i w jaki sposób ma poprawić – dokonuje bieżącej oceny kształtującej za pomocą 

ustalonych form komunikacji elektronicznej. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym 

z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.  

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według 

Przedmiotowych Systemów Oceniania. 

§ 57 

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia                          w 

przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o 

systemie oświaty. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze 

względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub 

zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 

edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty. 

3a. W trakcie nauki zdalnej uwzględnia się potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne 

uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym.  

§ 58 

1. Bieżące oceny w klasach I–III, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, 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. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

szkolne w stopniach:  

 

 a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który rozwiązuje problemy w sposób twórczy, 

samodzielnie rozwija własne uzdolnienia; korzysta z nowości technologii 

informacyjnej; potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, 

korzysta z wielu sposobów pracy; osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia; 
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b) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy                

i umiejętności określony programem nauczania; potrafi efektywnie zaplanować pracę 

w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, wyszukiwać                     

i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach; 

samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych 

i nietypowych; 

c) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował w większości zakres umiejętności 

i wiedzy określony w podstawach programowych; potrafi współpracować w grupie 

zarówno jako lider jak i partner, samodzielnie wnioskować, różnicować ważność 

informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się; rozwiązuje 

typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec 

trudnych i nietypowych zagadnień; 

d) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który współpracuje w grupie, potrafi 

objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować; rozwiązuje proste zadania 

teoretyczne i praktyczne; 

e) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który rozumie podstawowe zagadnienia 

wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny; współpracuje w grupie, pyta, prosi                     

o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy; rozwiązuje 

proste zadania teoretyczne i praktyczne z pomocą kolegów lub nauczyciela; 

f) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który wykazuje w wiadomościach                          

i umiejętnościach tak duże braki, że uniemożliwiają mu one dalsze zdobywanie 

wiedzy; nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o 

elementarnym stopniu trudności 

2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia: 

+ (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym. 

3. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym 

brzmieniu. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania. Ilość ocen jest zależna od 

tygodniowej liczby godzin danego przedmiotu. Obowiązuje następujący przelicznik: 

 

1 godz. – 3 oceny minimum                                                                                                                

2 godz. – 4 oceny minimum                                                                                                                   

3 godz. - 5 ocen minimum                                                                                                                     

4 godz. i więcej - 6 ocen minimum 

5. Procentowa ocena ze sprawdzianów i klasówek przedstawia się następująco: 

100% i zadanie dodatkowe – ocena celująca                                                                                                  

99% - 91% - ocena bardzo dobra                                                                                                            

90% - 70% - ocena dobra                                                                                                                     

69% - 54% - ocena dostateczna                                                                                                              
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53% - 33% - ocena dopuszczająca                                                                                                            

32% - 0% - ocena niedostateczna. 

6. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w Przedmiotowych 

Systemach Oceniania. 

6a. Przedmiotowe Systemy Oceniania uwzględniają w formie aneksu kryteria oceniania na 

czas nauki zdalnej. 

7. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

1) praca klasowa – rozumiana jako zaplanowane przez nauczyciela dłuższe samodzielne 

pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane w szkole podczas zajęć edukacyjnych w 

celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmujące materiał większy niż z trzech lekcji:  

a) w jednym tygodniu mogą być najwyżej trzy, takie prace, (jedna w ciągu dnia) 

zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem,  

b) ocena powinna być wpisana do zeszytu przedmiotowego i potwierdzona przez 

rodziców, 

c) jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z 

całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem. 

8. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 

opisowymi.  

9. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości 

i umiejętności edukacyjnych ucznia. 

10. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu 2 tygodni.                                         

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

wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się                           z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,a w przypadku wychowania fizycznego – 

także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

12. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas 

wywiadówek, zebrań, w wyznaczone godziny dyżurów poszczególnych nauczycieli, których 

roczny harmonogram podaje dyrektor do 30 września oraz spotkań indywidualnych                       z 

wychowawcą lub nauczycielem. 

12a. W trakcie nauki zdalnej ocenianie uczniów dodatkowo uwzględnia ścisła oraz 

systematyczna współpraca rodziców ucznia z wychowawcą i nauczycielami tj. informacje 

zwrotne, relacje z wykonywanych czynności i zadań przez dziecko, wskazówki do pracy. 

12b. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z wychowania fizycznego po powrocie do szkoły 

stosuje się wykonywanie testów ogólnorozwojowych i sprawnościowych. 

13. 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. 

  14. Na zajęciach w systemie zdalnym ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności 

uczniów: 
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1) prace pisemne:  

a) referaty; 

b) zadania domowe. 

2) prace uczniów: 

a) karty pracy, odpowiedzi na pytania; 

b) testy powtórkowe i ćwiczeniowe; 

c) testy sprawdzające wiedzę; 

d) skany, zdjęcia z podręczników, ćwiczeń; 

e) quizy; 

f) zdjęcia prac plastycznych, technicznych. 

3) wypowiedzi ustne: 

a) lekcje on-line; 

b) nagrania; 

c)kontakt telefoniczny. 

15. „Narzędzia wykorzystane w czasie zdalnego nauczania to: edudziennik, Skype, Messenger, 

Discord, i inne platformy i komunikatory wskazane przez nauczyciela” 

16. W ocenianiu podczas nauki zdalnej bierze się pod uwagę: 

a) aktywność, zaangażowanie uczniów; 

b) reakcję na polecenia, propozycje nauczyciela; 

c) odpowiedzi do pytań; 

d) kreatywność; 

e) wyszukaną informację, ciekawostkę na obowiązujący temat; 

f) terminowość wykonywania prac 

                                       

                                                                  § 59 

1. 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, 
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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. 

2. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi. Bieżące oceny z zachowania podlegają punktacji zgodnie z WSO z zachowania. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej ustala się wg następujących zasad: 

 

a) Zachowanie ucznia za I i II okres podlega punktacji, która zostaje przeliczana na 

ocenę. 

b) Oceny wpisuje się do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen w następującej skali:  

-   wzorowe,                                                                                                                                        

-   bardzo dobre,                                                                                                                                          

-   dobre                                                                                                                                                     

-   poprawne,                                                                                                                                       

-   nieodpowiednie,                                                                                                                                  

-   naganne. 

c) Określona ilość punktów odpowiada danej ocenie. 

d) Za punkty wyjścia przyjmuje się liczbę 100 punktów, które otrzymuje każdy uczeń 

jako „ kredyt zaufania” na początku każdego semestru. 

e) Liczba 100 punktów jest równoważna ocenie dobrej. 

f) Uczeń może uzyskać wyższą lub niższą ocenę z zachowania w zależności od 

zgromadzonych punktów dodatnich lub ujemnych na koniec I okresu lub na koniec 

roku szkolnego. 

g) Ocenę z zachowania ustala się według punktacji: 

- wzorowe              200 pkt i więcej 

- bardzo dobre       199-150 pkt 

- dobre                   149-99 pkt 

- poprawne              98-50 pkt 

- nieodpowiednie    49- 0 pkt 

- naganne              poniżej 0 pkt 

h) Ocena z zachowania uwzględnia: 

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia,                                                                         

- dbałość o honor i tradycje szkoły, 

- dbałość o piękno mowy ojczystej, 

                 -     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

- okazywanie szacunku innym osobom. 

i) Ocena z zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna. 

j)  Do naniesionych uwag i punktacji mają wgląd: wychowawca, nauczyciele 

przedmiotów, rodzice ( lub prawni opiekunowie), uczniowie. 

k)  W dzienniku lekcyjnym nauczyciele wpisują ilość punktów, następnie wychowawca 

analizując wpisy wystawia ocenę na koniec okresu lub roku szkolnego według 

przyjętych zasad. 
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l) Ocena z zachowania w klasach I-III jest oceną opisową. Bieżące oceny z zachowania 

podlegają punktacji zgodnie z WSO z zachowania. 

 

 

Punkty dodatnie: 

        A - udział w konkursach przedmiotowych 

I etap - 30 pkt. 

                                                               II etap -50 pkt. 

III etap- 80 pkt. 

       A1 - udział w innych konkursach – wyróżnienie – 20 pkt.     

             - udział w innych konkursach – zajęcie miejsca – 30 pkt. 

       B- pomoc w organizowaniu imprez szkolnych – od 10 do 30 pkt. 

       C- funkcja w szkole- 15 pkt. na I i II semestr 

       D- funkcja w klasie -10 pkt. na I i II semestr 

       E- praca na rzecz szkoły-15 pkt. 

       F- praca na rzecz klasy- 10 pkt. 

      G- pomoc koleżeńska- 10 pkt. 

      H – kultura osobista –20 pkt. 

      I - dodatkowa praca w kołach zainteresowań- 10 pkt. na I i II semestr 

      J - aktywna praca w samorządzie szkolnym /wolontariat/- 10 pkt. 

      K - frekwencja ucznia raz w miesiącu- 95%-100%- 10 pkt. 

      L - reprezentowanie szkoły na zewnątrz- 20 pkt. 

Punkty ujemne: 

A- niewłaściwe zachowanie na lekcji- 10 pkt. 

B- ignorowanie poleceń nauczyciela –10 pkt. 

C- aroganckie zachowanie wobec nauczyciela- 20 pkt. 

D- ubliżanie koledze-10 pkt. 

E- zaczepki słowne i fizyczne-5-10 pkt. 

F- bójki- od 10 do 30 pkt. 

G- wulgarne słownictwo-20 pkt. 

H- niszczenie mienia szkolnego i innych- 30 pkt. 

I- spóźnianie się na lekcje (nieusprawiedliwione)-5 pkt. 
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J- kradzieże, wyłudzanie pieniędzy –30 pkt. 

K- palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków- od 20 do 50 pkt. 

L- nieobecność nieusprawiedliwiona- 1 godzina – 5 pkt. 

M- samowolne opuszczanie terenu szkoły- 10 pkt. 

N- znęcanie się nad innymi uczniami, naruszanie godności osobistej- wymuszanie, 

zastraszanie, wyśmiewanie - 30 pkt. 

O- zaśmiecanie otoczenia – 5 pkt. 

P- niewłaściwe zachowanie w autobusie i poza szkołą  – 10 pkt. 

Q- wagary- 10 pkt. 

R- fałszowanie podpisów- 20 pkt. 

S- nagana udzielona przez wychowawcę- 30 pkt. 

T- nagana udzielona przez dyrektora szkoły- 50 pkt. 

U- znęcanie się nad zwierzętami – 20 pkt. 

m)  Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który otrzymał punkty ujemne za 

zachowanie z punktów:  S, J, K, N, H. 

n)  Jeżeli uczeń otrzymał naganę dyrektora, to bez względu na uzyskaną ilość punktów 

dodatnich nie może otrzymać oceny wyższej niż dobrą. 

o)  W przypadku szczególnie złego zachowania się ucznia, nauczyciel powinien zgłosić 

to wychowawcy, z kolei wychowawca zawiadamia rodziców. 

p) Na końcowo roczną ocenę z zachowania nie ma wpływu ocena semestralna                              

z zachowania. 

 

4. 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. 

§ 60 

1. 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. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim 

tygodniu przed feriami zimowymi.  

3. W klasach I–III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 

opisowymi. 

4. 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 szkoły podstawowej w przypadku: 
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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. 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

najwyższej, oraz 

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

w klasach programowo niższych w szkole, oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. 

§ 61 

1. Nie później niż na 1 miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania poprzez pisemną informację lub podczas zebrań z rodzicami.   

1) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy 

rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w dzienniku 

lekcyjnym długopisem lub w dzienniku elektronicznym (w kolumnie poprzedzającej wpis 

oceny rocznej) na 14 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

2) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć ocenę 

wpisaną przez wychowawcę w dzienniku lekcyjnym długopisem lub w dzienniku 

elektronicznym (w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej) na 14 dni przed 

zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Informację o zebraniach z rodzicami przekazuje się uczniom oraz 

wywiesza informacji na tablicy informacyjnej szkoły a także zamieszcza na stronie 

internetowej szkoły lub w dzienniku elektronicznym. 

3. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu lub brak potwierdzenia w dzienniczku 

ucznia o zapoznaniu się z informacją, zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania                      o 

przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz                          o 

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym w statucie – 

z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z informacją                o 

przewidywanych ocenach.  

4. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                 

z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania: 

       1) w ciągu 3 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się                    

z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie 

przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopień i tylko 

w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa 

ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa), 

2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera:  

a) formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej, 
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b) termin podwyższenia; 

3) pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel, 

4) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych 

i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 2 dni przed klasyfikacyjnym 

zebraniem rady pedagogicznej,  

5) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia  

roku szkolnego.  

Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (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.  

- W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków, nauczyciel przedmiotu wyraża 

zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.  

- W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków prośba ucznia zostaje odrzucona,              

a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na prośbę ucznia przyczynę jej odrzucenia.  

- Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione 

poniżej jego oczekiwań.  

- Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, zostaje dołączony do 

dokumentacji wychowawcy klasy.  

- Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony 

na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

- Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od 

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

 5. Na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają  

i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,                          a 

wychowawca klasy ołówkiem propozycje oceny klasyfikacyjnej z zachowania. Ocena                 z 

zachowania jest poddana dyskusji na posiedzeniu rady pedagogicznej. Ostatecznie ocenę                 

z zachowania ustala wychowawca. 

§ 62 

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 zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 
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3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty 

i wychowania.  

§ 63 

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej 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 szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

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

opinii wychowawcy klasy. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy albo na wniosek 

wychowawcy klasy 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 podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał 

roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.  

5. 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. 

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

w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej 

uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne 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.  

7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 

§ 64 

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 

została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej                           

z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w 

terminie 7 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 została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

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

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną               

z danych zajęć edukacyjnych,  
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2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania.  

4. 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, która 

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania.  

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.                 

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 65 
1. Począwszy od oddziału klasy IV każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy.  

2. Wniosek w tej sprawie składa uczeń lub rodzic w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego 

przedmiotu. 

5. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych i podaje do 

wiadomości uczniów i rodziców do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

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

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 

skład komisji wchodzą:  

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

przewodniczący komisji; 

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator; 

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

komisji.  

9.  Zadania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej 

na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać 

wymaganiom edukacyjnym, 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 możliwości psychofizyczne ucznia. 

10. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 
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takim przypadku dyrektor szkoły 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.  

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. 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. 

13. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną  

z zastrzeżeniem ust. 16. 

14. Uczeń, który z przyczyn losowych 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. 

15. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji  

i powtarza klasę.  

16. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu 

poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. 

17. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji 

mają zastosowanie przepisy § 65. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

18. 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.  

§ 66 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne                 

i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty. 

2. 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. 

3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią 

klasę szkoły podstawowej.  

§ 67 
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1. Egzamin w klasie VIII szkoły podstawowej przeprowadza się jako obowiązkowy egzamin 

zewnętrzny 

2. Egzamin ósmoklasisty w latach 2019 - 2021 obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

2a. Egzamin ósmoklasisty od roku 2022 obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

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

lub historia. 

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  składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 

września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, pisemną deklarację 

wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu. 

7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego 

z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem, jest zwolniony z odpowiedniej części 

egzaminu. 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 sprawdzona i oceniona praca ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom 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 ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 

października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. 
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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: 

1) nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo; 

2) przerwał 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 szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami 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. 

 

§ 68 
 

 

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. 

3. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej  

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzona i oceniona praca ucznia jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom 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 danego roku szkolnego. 

7. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom. 
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