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§1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Ocenianiu podlegają: 
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
b) 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: 

a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów 
kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w 
przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 
postępach w tym zakresie; 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 
zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

c) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych; 

f) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
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6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 
realizowanego przez siebie programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych. 

 

7. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

b) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 

 

8. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły oraz 
niniejszy dokument. 

 
§2 
 

ZASADY OCENIANIA OSI ĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 
 

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza zakończone ustaleniem ocen. 
 

2. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali: 
stopień celujący – 6 (cel) 
stopień bardzo dobry – 5 (bdb) 
stopień dobry – 4 (db) 
stopień dostateczny – 3 (dst) 
stopień dopuszczający – 2 (dp) 
stopień niedostateczny – 1 (ndst) 
 

3. W przypadku ocen bieżących i śródrocznych dopuszcza się stawianie znaków „ +”  i „-” przy 
ocenie. 

 
4. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z danego przedmiotu określają 

nauczyciele w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 
 

5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  
Ponadto: 

a) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób opisowy lub procentowy. 
b) ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 
uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 
powinien dalej się uczyć 

 
6. Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są: 
a) prace pisemne (sprawdziany, prace klasowe, dyktanda, kartkówki, testy, prace domowe) 
b) odpowiedź ustna, 
c) zeszyty przedmiotowe oraz zeszyty ćwiczeń, 
d) praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów takich jak 

wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, informatyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, 
edukacja dla bezpieczeństwa, 

e) aktywność na lekcji i pozalekcyjna np. (udział w olimpiadach, konkursach). 
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7. Prace pisemne (sprawdziany, prace klasowe, testy, dyktanda, kartkówki): 
a) uczeń powinien znać termin ww. prac (z wyjątkiem kartkówek, dyktand) z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem, 
b) w ciągu dnia może odbyć się jeden pisemny sprawdzian, a w ciągu tygodnia najwyżej trzy, 
c) kartkówka  obejmuje materiał z bieżącego lub ostatnich trzech tematów lekcji, 
d) do wszystkich form sprawdzania osiągnięć uczniów, które można przeliczyć na punkty stosuje 

się następującą skalę ocen: 
 

ocena ze sprawdzianu procent liczby punktów 
ocena celująca 98% do 100% 
ocena bardzo dobra 86 % do 97% 
ocena dobra 71 % do 85 % 
ocena dostateczna 53 % do 70 % 
ocena dopuszczająca 35% do 52 % 
ocena niedostateczna 0% - 34% 

 
e) jeżeli sprawdzian nie odbędzie się w zaplanowanym terminie z przyczyn losowych, to zostaje 

przeprowadzony na najbliższej lekcji przedmiotu bez względu na liczbę wcześniej zapisanych 
w dzienniku sprawdzianów, 

f) każdy uczeń ma obowiązek uczestniczyć w przewidzianych formach sprawdzania wiadomości 
i podjąć pracę nad zadaniami, 

g) w przypadku nieuczestniczenia w którejś z form z powodu choroby lub wypadku losowego, 
uczeń ma obowiązek poddać się sprawdzianowi wiedzy w trybie i czasie określonym przez 
nauczyciela, 

h) ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w 
formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej, 

i) uczeń unikający sprawdzianów, tj. co najmniej trzy razy nieobecny w szkole w dniu 
wyznaczonym dla sprawdzianu, może być poddany sprawdzianowi bez zapowiedzi, w formie 
i terminie wybranym przez nauczyciela.  

j) w przypadku choroby lub nieobecności z ważnych przyczyn usprawiedliwionych przez 
rodzica (prawnego opiekuna) czas na napisanie zaległej formy sprawdzenia wiedzy lub 
umiejętności jest nie dłuższy niż dwa tygodnie od powrotu do szkoły w uzgodnieniu z 
nauczycielem przedmiotu, 

k) mając na uwadze zasadę systematyczności w nauce nie stosuje się „ zaliczania” wiadomości i 
umiejętności w ostatnich dwóch tygodniach przed wystawieniem oceny semestralnej i rocznej 

l) oceniony sprawdzian, praca klasowa bądź dyktando winny być zwrócone uczniowi w ciągu 
dwóch tygodni, a kartkówka najpóźniej po tygodniu, 

m) ocenione prace klasowe i wypracowania z języka polskiego i obcego, matematyki winny być 
zwrócone uczniom w ciągu trzech tygodni. 
 

8. Ocenione prace klasowe, sprawdziany, testy uczeń otrzymuje do wglądu (i ewentualnie do 
poprawy) na lekcji, a jego rodzice na żądanie otrzymują te prace do wglądu w czasie zebrań 
lub konsultacji. 
 

9. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu roku szkolnego zgłoszenia przed lekcją 
„nieprzygotowania” z bieżących lekcji, z zastrzeżeniem pkt. c i d. 

a)  „nieprzygotowanie” odnotowane jest w dzienniku „kropką” i nie pociąga za sobą wpisania 
oceny niedostatecznej, 

b) uczeń może wykorzystać nieprzygotowanie dobrowolnie tj. niewykorzystane 
„nieprzygotowanie” w I półroczu może być wykorzystane w II lub uczeń może wykorzystać 
oba przysługujące mu „nieprzygotowania” w I półroczu, z zastrzeżeniem pkt. c i d,  
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c) „nieprzygotowanie” nie obowiązuje w przypadku form sprawdzania wiedzy uczniów 
(kartkówek, odpowiedzi ustnych, dyktand, sprawdzianów, prac klasowych itp.) 
zapowiedzianych przez nauczyciela, 

d)  na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przestaje 
obowiązywać możliwość zgłaszania „nieprzygotowania”, co związane jest z koniecznością 
wystawienia ocen. 

 
10. Odpowiedź ustna obejmuje materiał z bieżącego lub trzech ostatnich tematów  lekcji. 

 
11. Praca domowa: 
a) każda praca domowa powinna być sprawdzona przez nauczyciela (szczegółowo przynajmniej 

u jednego ucznia, u innych fakt wykonania lub nie), 
b) nauczyciel może uwzględnić brak pracy domowej w przypadku szczególnych okoliczności 

poświadczonych przez rodziców (prawnych opiekunów), 
c) nie zadaje się prac domowych pisemnych uczniom z przedmiotów, które powtarzają się w 

piątek i poniedziałek.  
 

12. Uczeń ma obowiązek w ciągu tygodnia uzupełnienia notatek w zeszycie za czas nieobecności 
w szkole (może być kserokopia). 
 

13. W przypadku pracy uczniów w grupach ocenianiu podlega planowanie, organizowanie pracy, 
umiejętność współpracy z innymi członkami grupy oraz sposób prezentacji wykonanego 
zadania. 
 

14. Zasady oceniania aktywności uczniów na zajęciach  oraz zasady  oceniania i sprawdzania prac 
domowych ustalane są przez każdego nauczyciela indywidualnie i znajdują się w 
Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 
 

15. Prace nadobowiązkowe: 
a) temat pracy, czas wykonania, formę pracy proponuje nauczyciel lub uczeń (grupa uczniów) po 

uzgodnieniu z nauczycielem, 
b) uczeń ma prawo zaprezentować swą pracę na forum klasy lub szkoły, 
c) ocenie podlega pomysł, poprawność merytoryczna, staranność pracy, samodzielność oraz 

atrakcyjność prezentacji. 
 

16. Nauczyciel może wprowadzić inne sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
specyficzne dla danego przedmiotu – uczeń oraz rodzice (prawni opiekunowie) zostaną o nich 
poinformowani przez nauczyciela danego przedmiotu, na początku roku szkolnego. 
 

17. Narzędzia gromadzenia informacji o osiągnięciach i postępach w nauce uczniów: 
a) dziennik lekcyjny (nauczyciel przedmiotu ma obowiązek wprowadzić opis ocen, np.: 

odpowiedź ustna, sprawdzian, recytacja wiersza itp.), 
b) dzienniczek ucznia, 
c) zeszyty przedmiotowe, 
d) arkusze ocen. 

 
18. Zasady poprawiania ocen bieżących: 
a) uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej lub (za zgodą nauczyciela, w zależności 

od specyfiki przedmiotu) ocen wyższych, 
b) poprawa ocen jest dobrowolna, 
c) uczeń może poprawić daną ocenę tylko raz,  
d) do dziennika lekcyjnego wpisuje się obie oceny, z zastrzeżeniem, że nie wpisuję się oceny 

niższej od poprawianej. 
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19. W klasach IV szkoły podstawowej w miesiącu wrześniu nauczyciele nie wystawiają ocen 
niedostatecznych.  
 

20. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami prawa oświatowego. 

a) publiczne przedszkola i szkoły podstawowe organizują naukę religii na życzenie rodziców. 
b) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła 

Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów i 
związków wyznaniowych określa, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania 
przez szkoły zadań, o których mowa w pkt. a. 
 

21. W klasach I–III szkoły podstawowej: 
a) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (w tym z religii i języka 

obcego nowożytnego) ustalane są wg skali 1-6, 
b) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi, 
c) w przypadku zajęć religii i języka obcego w klasach 1-3 szkoły podstawowej oceny 

śródroczne i roczne klasyfikacyjne ustala się w skali 1-6. 
 

22. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej: 
a) oceny bieżące, śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych ustalane są w skali 1-6, 
b) śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane w sposób określony w statucie 

szkoły; 
c) roczne oceny  klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej 

skali: 
i. stopień celujący – 6; 

ii. stopień bardzo dobry – 5; 
iii.  stopień dobry – 4; 
iv. stopień dostateczny – 3; 
v. stopień dopuszczający – 2; 
vi. stopień niedostateczny – 1; 

d) pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w pkt. 22c i-v. 
e) negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w pkt. 22c vi. 

 
23. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w 

pkt. 21 uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 
w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego 
oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 
trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 
 

24. 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. 

 
25. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna nie jest wynikiem obliczania średniej arytmetycznej 

ocen bieżących, ale uwzględnia różnorodne obszary aktywności ucznia i jej efekty. 
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§3 
 

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA 

1. Ocena z zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnieniu przez ucznia następujących 
kryteriów : 

� wywiązanie się z obowiązków ucznia, 
� postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
� dbałość o honor i tradycje szkoły, 
� dbałość o piękno mowy ojczystej, 
� dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
� godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, 
� okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania i promocję 
do następnej klasy lub ukończenia szkoły. 

3. Śródroczną i końcoworoczną ocenę z zachowania ustala się wg następującej skali: 

• wzorowe (wz) 
• bardzo dobre (bdb) 
• dobre (db) 
• poprawne (pop) 
• nieodpowiednie (ndp) 
• naganne (ng) 

 
4. Jeżeli uczniowi grozi ocena naganna z zachowania, wychowawca zobowiązany jest 

poinformować o tym rodziców lub opiekunów ucznia, miesiąc przed planowaną Radą 
Klasyfikacyjną. Ostateczna ocena śródroczna i końcoworoczna z zachowania powinna zostać 
zapisana w dzienniku i podana do informacji rodzicom lub opiekunom najpóźniej 7 dni przed 
posiedzeniem Rady Klasyfikacyjnej. 

5. Zachowanie ucznia ocenia się w klasach IV – VIII w pierwszym półroczu w siedmiu 
kategoriach opisowych, oznaczonych cyframi rzymskimi. Do dziennika lekcyjnego dołączony 
jest dziennik oceny z zachowania (zeszyt informacji o uczniu). Zadaniem nauczycieli jest 
bieżące uzupełnianie informacji o zachowaniach ucznia. Zadaniem wychowawcy jest 
wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które 
najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii : wychowawcy, innych nauczycieli i pozostałych 
uczniów zespołu klasowego (załącznik nr 1 ). Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę 
przyznanych punktów w danej kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę wg zasad 
wymienionych w ustaleniach końcowych. 
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Kategoria zachowania uczniów i liczba przydzielanych punktów. 
I.  KATEGORIA NAUKA, osi ągnięcia ucznia (stosownie do swoich możliwości): 

Liczba 
punktów 

Stosunek do nauki 

3 Wysoka motywacja, uczeń zdeterminowany, aktywny 

2 
Uczeń jest aktywny, ale nie podejmuje działań wymagających od niego większego 

wkładu 

1 
Uczeń rzadko angażuje się proces dydaktyczny, wyłącznie sytuacjach krytycznych 

potrafi się zdeterminować i wykazać systematycznością 

0 
Uczeń lekceważąco odnosi się do nauki, nie wykorzystuje swoich możliwości, nawet 

motywowany przez nauczyciela nie podejmuje wyzwań 

 

II.  KATEGORIA FREKWENCJA: 

Liczba 
punktów 

Zachowanie ucznia / liczba spóźnień i nieobecności. 

3 Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień. 

2 
Uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień 

(do 2 spóźnień i 2 h nieusprawiedliwionych). 

1 
Uczeń sporadycznie opuszcza bez usprawiedliwienia lub spóźnia się na lekcję 

(do 10 spóźnień i godzin nieusprawiedliwionych). 

0 Uczeń często spóźnia się lub opuszcza lekcję (powyżej 10 h). 

 
(Frekwencja musi być podsumowana przez wychowawcę w ciągu 2 tygodni po zakończeniu danego 
miesiąca. W przypadku 50 % nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole wychowawca 
niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły). 
 

III.  KATEGORIA AKTYWNO ŚĆ (godne reprezentowanie szkoły): 

Liczba 
punktów 

Zachowanie ucznia /liczba pochwał 

3 

Uczeń angażuje się w życie szkoły, aktywnie wypełnia swoje zadania i obowiązki np. 
pracuje w Samorządzie Szkolnym, jednocześnie uczestniczy w zajęciach szkolnych lub 
pozaszkolnych kół zainteresowań (np. dodatkowe zajęcia przedmiotowe, wolontariat, 
kluby sportowe, itp.) rozwija swoje uzdolnienia, co przynosi mu sukcesy naukowe, 
artystyczne, sportowe lub w innych dziedzinach ( udział i sukcesy w zawodach 
sportowych i konkursach przedmiotowych ogólnoszkolnych na szczeblu gminnym, 
powiatowym, rejonowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim). 

Uczeń ma powyżej 5 wpisów w zeszycie informacji. 

2 

Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół zainteresowań lub 
prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu osiągnąć wyjątkowo 
wysoki  wyższy poziom wiedzy w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym 
programem nauczania ( udział i sukcesy w szkolnych konkursach : miejsca 1 - 3). Uczeń 
aktywnie pełni funkcję w Samorządzie Klasowym. 

Uczeń ma przynajmniej 3 wpisy w zeszycie informacji. 
 



WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

 

Strona | 9  
 

1 

Uczeń pomaga w przygotowaniu i uczestniczy w apelach szkolnych i konkursach na 
terenie szkoły, chociaż nie odnosi sukcesów, dba o estetykę klasy lub szkoły, wzbogaca 
jej wyposażenie (np. o ręcznie wykonane pomoce dydaktyczne). 

Uczeń ma przynajmniej 1 wpis w zeszycie informacji. 

0 
Uczeń nie jest zainteresowany uczestniczeniem w życiu szkoły, nie angażuje się w żadne 
imprezy szkolne lub konkursy. 

IV.  KATEGORIA KULTURA OSOBISTA: 

Liczba 
punktów 

Zachowanie ucznia / liczba nagan 

3 

Uczeń jest zawsze taktowny, stosownie ubrany do okoliczności (np. strój galowy- biała 
bluzka/koszula, ciemna spódnica/spodnie-  w czasie szkolnych uroczystości), nie 
kolczykuje ciała, nie nosi: wyzywających strojów (np. bluzki odsłaniające brzuch i 
dekolt), fryzur (włosy niepofarbowane, starannie uczesane), biżuterii (długie kolczyki, 
korale, bransoletki), nie stosuje makijażu (np. pomalowane paznokcie); prezentuje 
wysoką kulturę słowa (nie przeklina) i ma nienaganne maniery; nie lekceważy 
nauczycieli i pracowników szkoły, przestrzega zasad grzecznościowych, nie przeszkadza 
w prowadzeniu lekcji, nie żuje gumy, itp. 

Brak nagan, uczeń chwalony przez pracowników szkoły. 

2 
Uczeń jest zwykle taktowny i przestrzega zasad kulturalnego zachowania. 

Uczeń posiada do 2 nagan. 

1 
Uczeń często bywa nietaktowny, używa mało kulturalnego słownictwa, przeszkadza 
w prowadzeniu lekcji lub w innych zajęciach np. w świetlicy lub kółku zainteresowań. 

Uczeń posiada do 10 nagan. 

0 

Uczeń używa wulgaryzmów, jest agresywny - nie stara się nawet o zachowanie 
kulturalnych form w prowadzeniu rozmów czy dyskusji, lekceważy nauczycieli i innych 
pracowników szkoły, nie reaguje na ich polecenia, notorycznie przeszkadza w 
prowadzeniu lekcji, ignoruje uwagi dotyczące stroju, fryzury. 

Uczeń posiada powyżej 10 nagan. 
Nagany wychowawcy i nauczycieli wpisywane na czerwono (świadczące o nagannej 
kulturze osobistej  np: niestosowne słownictwo wobec pracowników szkoły, ...) skutkuje 
otrzymaniem przez ucznia 0 punktów w tej kategorii. 

 

V. KATEGORIA OBOWI ĄZKI SZKOLNE: 

Liczba 
punktów 

Zachowanie ucznia/ liczba nagan 

3 

Uczeń jest obowiązkowy, zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do 
biblioteki, terminy sprawdzianów, prac pisemnych, przekazywanie usprawiedliwień, 
itp.) rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie 
różnorodnych prac i zadań ( np. terminowe wykonanie gazetki lub przygotowanie do 
apelu, konkursu szkolnego, aktywne pełnienie obowiązków dyżurnego), posiada na 
wszystkich zajęciach dzienniczek, książki, ćwiczenia, przybory i pomoce szkolne, 
zmienne obuwie, strój do ćwiczeń. 

Brak nagan, uczeń ma pozytywne wpisy w tej kategorii. 
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2 
Uczeń sporadycznie nie dotrzymuje ustalonych terminów, ale stara się wywiązywać z 
powierzonych mu zadań i obowiązków  

Uczeń posiada do 5 nagan,  uczeń ma pozytywne wpisy w tej kategorii. 

1 

Uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie i niezbyt starannie wykonuje 
powierzone mu prace i zadania, nie wywiązuje się z obowiązków. 

Uczeń posiada do 10 nagan. 

0 

Uczeń lekceważy zasady panujące w szkole, nie wykazuje żadnej chęci, by podjąć się 
jakiegoś zadania, a z narzuconych mu zobowiązań nie wywiązuje się. 

Uczeń posiada powyżej 10 nagan. 

VI.  KATEGORIA POSTAWA UCZNIA A REGULAMINY: 

W szkole obowiązuje uczniów zakaz przynoszenia wszelkich materiałów łatwopalnych 
i pirotechnicznych (w tym zapałek i zapalniczek) oraz niebezpiecznych narzędzi. Ponadto uczniów 
obowiązuje zakaz używania telefonu komórkowego na terenie szkoły oraz korzystania z innych 
urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela. 

 
Liczba 

punktów 
Zachowanie ucznia/ przestrzeganie regulaminów 

3 

Uczeń wykazuje się uczciwością ( np. nie ściąga i nie podpowiada ), zawsze reaguje na 
dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją 
postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych (np. postawa w czasie akademii 
(apeli szkolnych )), szanuje mienie publiczne ( nie niszczy gazetek, kwiatów; nie pisze po 
ławkach i krzesłach; nie niszczy ławek na boisku) i własności prywatnej; chętnie 
pomaga kolegom zarówno w nauce, jak w innych sprawach życiowych. Uczeń zawsze 
sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występowanie 
zagrożenia, przestrzega zakazów obowiązujących w szkole. 

Brak nagan, uczeń ma pozytywne wpisy w tej kategorii. 

2 

Uczeń zazwyczaj jest uczciwy, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie 
uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie 
publiczne i prywatne; nie uchyla się od pomocy kolegom (w nauce i innych sprawach), 
angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły. Na zwróconą uwagę reaguje szybko i 
dostosowuje się do wskazań nauczyciela. Zwykle przestrzega regulaminów szkolnych. 

Uczeń posiada do 3 nagan,  uczeń ma pozytywne wpisy w tej kategorii. 

1 

Uczeń często nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie 
ma skłonności do poszanowania godności własnej i innych członków szkolnej 
społeczności. Zdarzało się sporadycznie, że uczeń nie przestrzegał zakazów 
obowiązujących w szkole (np. używanie telefonu komórkowego) spowodował, bądź 
zlekceważył zagrożenie bezpieczeństwa własnego czy innych osób (np. bieganie na 
korytarzach, hałasowanie na przerwach, siedzenie na parapetach, rozlewanie wody w 
łazienkach, bieganie w autobusie, niewychodzenie na przerwy, wchodzenie 
niewłaściwym wejściem, siedzenie na schodach i posadzkach, przesiadywanie w 
szatniach lub łazienkach w czasie przerwy, opuszczenie terenu szkoły bez zgody 
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nauczyciela w czasie obowiązkowego w niej przebywania, (np. wyjścia do sklepu).  

Uczeń posiada do 10 nagan 

0 

Uczeń często jest nieuczciwy ( kradzieże, wyłudzanie pieniędzy, podrabianie podpisów, 
usprawiedliwień lub ocen ), uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje 
godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności, 
niszczy mienie szkolne i innych uczniów. Zachowanie ucznia stwarza zagrożenie, uczeń 
wielokrotnie lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo 
zwracanych uwag, ignoruje obowiązujące zakazy łamiąc je wielokrotnie. 

Uczeń posiada powyżej 10 nagan 
Nagany wychowawcy i nauczycieli wpisywane na czerwono (świadczące o poważnym 
łamaniu regulaminów np: podrobienie: podpisu, usprawiedliwień, ocen; wyłudzanie 
pieniędzy, szantażowanie i pobicie, itp.) skutkuje otrzymaniem przez ucznia 0 punktów w 
tej kategorii. 

 

 
VII.  KATEGORIA NAŁOGII I UZALE ŻNIENIA: 

 
Liczba 

punktów 
Zachowanie ucznia 

3 
Uczeń jest wolny od nałogów i uzależnień, przyjmuje właściwą postawę wobec używek, 
zachęca innych do naśladowania swojego zachowania, wspomaga starania innych w 
wyjściu z nałogu czy uzależnienia. 

2 
Uczeń deklaruje, że jest wolny od nałogów, wychowawca i nauczyciele nie stwierdzili 
stosowania przez niego używek, uczeń towarzysząc palącym lub pijącym kolegom, 
narażał swoje zdrowie, nie reagował w właściwy sposób. 

1 
Uczeń deklaruje, że jest bez nałogów, ale próbował palenia papierosów, picia alkoholu. 
Wyciągnął odpowiednie wnioski i sytuacja taka się już nie powtórzyła.  

0 

Uczeń palił papierosy, pił alkohol lub przyjmował narkotyki i tym samym naraził na 
uszczerbek nie tylko własne zdrowie, ale i dobre imię szkoły. 
(Przy każdorazowym stwierdzeniu spożywania przez ucznia alkoholu lub przyjmowania 
narkotyków, natychmiast zostają o tym powiadomieni rodzice ucznia lub opiekunowie 
prawni oraz policja, w razie przyłapania ucznia na paleniu papierosów, wychowawca 
powiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców (opiekunów prawnych).  

 
 
USTALENIA KO ŃCOWE: 
Oceny wystawia się według następujących zasad: 

Uczeń, który w pierwszym półroczu otrzymał choć w jednej z siedmiu kategorii 0 punktów, 
nie może mieć oceny wyższej niż poprawna na koniec roku szkolnego.  

Tabela punktacji zachowań uczniów 
Punktacja Proponowana ocena z 

zachowania 
20 - 21 wzorowe 
17 - 19 bardzo dobre 
14 - 16 dobre 
11- 13 poprawne 
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7 - 10 nieodpowiednie 
0 - 6 naganne 

 
W ciągu całego roku szkolnego wychowawcy są zobowiązani do prowadzenia zeszytów 
informacji o uczniu, gdzie uczący notują informacje o uczniach (osiągnięcia, pochwały, 
nagany, braki). 
 

a) Ocenę ostateczną podejmuje wychowawca po wysłuchaniu samooceny ucznia, zasięgnięciu 
opinii klasy na jego temat, skonsultowaniu oceny z innymi nauczycielami  
(wg Załącznika nr 1). 

b) Uczniowi, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, zostaje obniżona ocena z zachowania o dwa 
stopnie w zależności od wagi przewinienia. Decyzję o obniżeniu oceny podejmuje Dyrektor w 
porozumieniu z Radą Pedagogiczną. W wypadku otrzymania przez ucznia nagany dyrektora po 
terminie wystawienia oceny proponowanej lub końcowo semestralnej/ końcowo rocznej, 
decyzja o obniżeniu zachowania może zapaść w następujących terminach: 

- w przypadku oceny semestralnej decyduje data Rady klasyfikacyjnej, 
- w przypadku oceny rocznej dyrektor może zwołać Radę Pedagogiczną do dnia 

wydania świadectwa ukończenia szkoły włącznie. 
c) Jeśli śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania budzi zastrzeżenia (związane z 

trybem ustalania oceny), rodzice lub prawni opiekunowie ucznia mogą złożyć na ręce 
dyrektora wniosek z prośbą o jej powtórne przeanalizowanie i zmianę. Wniosek, zawierający 
motywacje prośby o zmianę zachowania, powinien wpłynąć w terminie do 3 dni po otrzymaniu 
pisemnej informacji o wystawionej ocenie Dyrektor szkoły jest zobowiązany przedstawić go na 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która po zapoznaniu się z argumentacją rodziców (zawartą 
we wniosku), oceną wychowawcy klasy oraz przeanalizowaniu dokumentacji wychowawcy, 
podda pod głosowanie propozycję zmiany oceny. Decyduje większość głosów członków Rady 
Pedagogicznej. W wypadku równego podziału głosujących, ostateczna decyzja należy do 
dyrektora szkoły. 

 
 

§4 
 

ZASADY KLASYFIKOWANIA UCZNIA 
 

1. Roczna ocena klasyfikacyjna uwzględnia ocenę za pierwsze półrocze. 
 

2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz 
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą 
roczną ocenę klasyfikacyjną. 
 

3. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 
ponadwojewódzkim bądź laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 
albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 
edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 
4. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii uprawnionej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej w tym uprawnionej 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. 
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5. 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. 
 

6. Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące 
się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo 
funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści 
dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego. 
 
 

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego , na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach  wykonywania 
przez ucznia  tych  ćwiczeń  wydanej  przez lekarza,  na czas określony w tej opinii. 
 

8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego ,zajęć 
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 
ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
 

9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w pkt. 30  uniemożliwia 
ustalenie śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
 

10. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 
 

11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 
nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo  „zwolniona”. 
 

12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 
 

13. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz 
ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 
 

14. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 
programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i 
zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem postanowień ust.13 poniżej. 
 

15. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na koniec 
pierwszego semestru, nie później niż tydzień przed śródrocznym posiedzeniem rady 
klasyfikacyjnej. O zagrożeniu oceną niedostateczną rodzic poinformowany zostaje pisemnie 
przez wychowawcę klasy na cztery tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 
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16. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku 
szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych edukacyjnych zajęć edukacyjnych i 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I-III szkoły podstawowej w 
przypadku: 

a) obowiązujących zadań edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 
zajęć, 

b) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 
 

9. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu 
edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania 
ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 

10. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 
opisowymi. 
 

11. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy 
programowo wyższej. 
 

12. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 
roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o 
powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 
oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po 
zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 
 

13. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 
wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje 
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 
nauczania dwóch klas. 
 

14. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 
planie nauczania, uzyskał oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej. 
 

15. 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 IPET. 
 

16. Śródroczne i roczne oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na promocję 
ani na ukończenie szkoły. 
 

17. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem lub kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w 
wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią arytmetyczną 
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który 
uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza 
się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
 

18. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli: 
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a) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 

b) w szkole podstawowej – przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 
 

19. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym postanawia rada pedagogiczna ,uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 
programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b. 
 

20. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza 
ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę 
klasę, do egzaminu ósmoklasisty. 

 
 
 
 
 
 
 

§5 
 

NAGRODY I KARY 
 
1. Uczeń może zostać nagrodzony: 

a) ustną pochwałą nauczyciela na forum klasy 
b) pochwałą nauczyciela w formie wpisu do klasowego zeszytu informacji o uczniu, 
c) wyróżnieniem na gazetce Samorządu Uczniowskiego, 
d) pochwałą Dyrektora, 
e) ustną pochwałą Dyrektora/ Wicedyrektora na forum szkoły, 
f) tytułem „najlepszy z najlepszych” na zakończenie roku szkolnego, 
g) nagrodą: za bardzo dobre wyniki w nauce, konkursach przedmiotowych i tematycznych,  

wzorowe zachowanie z wpisem do Księgi Sukcesów Szkoły, za aktywność społeczną lub za 
inne osiągnięcia - w formie książki lub innej nagrody. 

 
2. Uczeń może zostać ukarany: 

h) naganą nauczyciela w formie ustnej, 
a) naganą nauczyciela w formie wpisu do klasowego zeszytu informacji o uczniu, 
b) przeniesienie do równoległej klasy na wniosek ucznia (prawnych opiekunów), Zespołu 

Przedmiotowo- Wychowawczego za zgoda jego opiekunów prawnych, 
c) praca społeczna na rzecz szkoły, 
d) rozmową wychowawczą Dyrektora/ Wicedyrektora z uczniem, 
e) naganą Dyrektora/ Wicedyrektora w formie pisemnego powiadomienia rodziców (prawnych 

opiekunów) o złamaniu przez dziecko przepisów Statutu, 
f) zawieszenie ucznia w Prawach Ucznia na forum szkoły. 

 
3. Uczeń, za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) lub Samorządu Uczniowskiego, ma 
prawo do odwołania się od kary w formie pisemnej w przeciągu 7 dni po zastosowaniu kary. 
 
4. Odwołanie powinno zostać skierowane do Dyrektora szkoły. 
 
5. Dyrektor szkoły może wystąpić do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 
ucznia do innej szkoły, gdy uczeń rażąco narusza Statut, czyli wszedł w konflikt z prawem, pije 
alkohol, narkotyzuje się, przyjmuje postawy zagrażające zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu 
uczniów lub innych osób, na które oddziałuje, dokonuje zaboru mienia lub aktów wandalizmu. 
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§6 
 

INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI  
 

1. Na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz 
wyznaczyć nauczyciela - opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze 
decyzji administracyjnej. 
 

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów 
klasyfikacyjnych. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy 
o systemie oświaty. 

 
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

i tryb udzielania zezwoleń, o których mowa w pkt. 1, oraz organizację indywidualnego 
programu lub toku nauki, uwzględniając umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym 
rozwoju ich uzdolnień oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie. 

 
4. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie 
zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań 
i możliwości edukacyjnych. 

 
5. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział 

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 
obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla 
danej klasy. 

 
6. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego 

program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany 
w czasie całego roku szkolnego. 

 
7. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki, o którym 
mowa w pkt. 12. 
 

8. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym 
i w każdym typie szkoły. 

 
9. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co 

najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji 
ucznia. 
 

10. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: 
a) uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców; 
b) rodzice niepełnoletniego ucznia; 
c) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek 

– za zgodą rodziców. 
 

11. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. Wychowawca 
klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. 
Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia. 
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12. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia 
na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje 
indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego 
kierunkiem. 

a) indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze 
szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy. 

b) w pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący 
zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, 
pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń; 

c) Przepisy pkt. 12 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy uczeń ma realizować 
indywidualny tok nauki według indywidualnego programu nauki. 

 
13. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii 

rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
 

14. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej 
opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

a) w przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu 
jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się 
także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

b) zezwolenia, o którym mowa w pkt. 14, udziela się na czas określony. 
c) w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny program 

lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został przyjęty. 
 

15. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza 
uczniowi nauczyciela- opiekuna i ustala zakres jego obowiązków. 
 

16. Uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia 
edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na 
wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości 
lub w części we własnym zakresie. 

 
17. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z 

zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel 
prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, 
dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości 
ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. 
 

18. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok 
nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w rozdziale 3a ustawy o systemie 
oświaty. 

 
19. Do wniosków o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki złożonych w 

szkołach podstawowych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z tym że zezwolenia, o 
którym mowa w pkt. 14, udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny. 
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§7 
 

REALIZACJA OBOWI ĄZKU SZKOLNEGO LUB NAUKI POZA SZKOŁ Ą 
 
 

1. Egzamin klasyfikacyjny (pisemny i ustny) przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora 
szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki poza szkołą. 
 

2. W skład komisji wchodzą: Dyrektor lub Wicedyrektor jako przewodniczący komisji oraz 
nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 
dla odpowiedniej klasy. 

 
3. Uczeń nie zdaje egzaminu klasyfikacyjnego z techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, 

zajęć artystycznych, wychowania fizycznego, ani z przedmiotów dodatkowych. Dla ucznia nie 
ustala się oceny zachowania. 

 
4. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę 

zajęć dydaktycznych zdawanych jednego dnia. 
 

§8 
 

TRYB INFORMOWANIA UCZNIÓW, RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEK UNÓW) O 
OCENACH  Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I OCENIE ZACHOWANIA 

 
 

1. Obowiązkiem każdego nauczyciela i wychowawcy klasy jest systematyczne informowanie 
rodziców (prawnych opiekunów), podczas zebrań lub konsultacji zgodnych z 
harmonogramem, o ocenach z zajęć edukacyjnych i o zachowaniu ucznia. Informacje te na 
bieżącą do wglądu zapewnia rodzicom (prawnym opiekunom) dziennik klasy. 

 
2. Każdy nauczyciel tydzień przed posiedzeniem  śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej zobowiązany jest wpisać do dziennika lekcyjnego przewidywane oceny 
klasyfikacyjne ze swoich zajęć edukacyjnych. 

 
3. Wychowawca tydzień przed śródrocznym i rocznym, klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej zobowiązany jest wpisać do dziennika lekcyjnego przewidywane oceny 
klasyfikacyjne zachowania. 

 
4. Wychowawca tydzień przed rocznym, klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

zobowiązany jest wpisać do dzienniczków uczniowskich wszystkie przewidywane oceny 
klasyfikacyjne (roczne). 
 

5. Na pisemny wniosek ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel przedmiotu, a 
w przypadku oceny zachowania wychowawca, uzasadnia ocenę pisemnie. 

 
6. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informację o grożącej ocenie 

niedostatecznej na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 
a o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych na tydzień przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o ocenach za pośrednictwem dzienniczka 
uczniowskiego lub pisemnych zestawień ocen (bieżących, śródrocznych, rocznych). 
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8. Z tytułu udostępniania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji w zakresie nauczania, 
wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci nie mogą być pobierane od rodziców 
(prawnych opiekunów) opłaty bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 
 

§9 
 

TRYB ODWOŁANIA OD OCENY Z ZAJ ĘĆ EDUKACYJNYCH  
 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  

 
2. Powodem odwołania może być:  
a) naruszenie zasad WZO 
b) niedotrzymanie terminu podania ocen przewidywanych tj. §8 pkt. 2- 4. 

 
3. Zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 
później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych  zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 
 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 
ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian 
wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

 
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, 

nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 3. 
 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki 
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 
7. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

 
8. W skład komisji, o której mowa w pkt. 4a, wchodzą: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

 
9. W skład komisji, o której mowa w pkt. 4b, wchodzą:  
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji 
b) wychowawca klasy 
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie 
d) pedagog, jeśli jest zatrudniony w szkole 
e) psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole 
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego 
g) przedstawiciel Rady Rodziców 
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10. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie pięciu dni od dnia 
zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 1. 
 

11. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej 
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

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

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  
 

13. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 
14. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności:  
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był  przeprowadzany sprawdzian, 
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 
c) termin sprawdzianu 
d) imię i nazwisko ucznia 
e) zadania sprawdzające 
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

 
15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

wypowiedziach ucznia i zwięzła informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 
 

16. Z posiedzenia komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania sporządza się 
protokół, zawierający w szczególności: 

a) imiona i nazwiska osób wschodzących w skład komisji 
b) termin posiedzenia komisji 
c) imię i nazwisko ucznia  
d) wynik głosowania 
e) ustalona ocenę klasyfikacyjną wraz z uzasadnieniem 

 
17. Protokoły stanowią  załączniki do arkusza ocen ucznia.  

 
18. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

 
 

§10 
 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 
 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 
zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 
 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

 
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 
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4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

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

terminie ustalonym zgodnie z pkt. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
 

7. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 
 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej. 
 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 
10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. w której 

skład wchodzą: 
a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 
b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 
11. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, który kontynuuje 
we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub 
uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor 
szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego 
zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z 
których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

 
13. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

ucznia. 
 

14. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 
c) termin egzaminu; 
d) imię i nazwisko ucznia; 
e) zadania egzaminacyjne; 
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 
15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 
 

§11 
 

EGZAMIN POPRAWKOWY 
 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka 
regionalnego - może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 
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2. 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, a w szkole, w której zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca. 
 

3. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, 
z zastrzeżeniem. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio 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, o której mowa w pkt. 3 jest 
ostateczna. 

 
4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza odpowiednio klasę. 
 

5. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka 
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te 
zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

 
7. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
 

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, 
w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych 
zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza 
dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 
9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład 

wchodzą: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 
10. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 9b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 
zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
 

11. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
c) termin egzaminu; 
d) imię i nazwisko ucznia; 
e) zadania egzaminacyjne; 
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
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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 ucznia. 

 
 

§12 
 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu 
uczeń lub słuchacz spełnia te wymagania. 

 
2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany: 
a) w terminie głównym w szkołach dla dzieci i młodzieży- w kwietniu, 
b) w terminie dodatkowym w szkołach dla dzieci - w czerwcu. 

 
3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

 
4. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 
a) język polski; 
b) matematykę; 
c) język obcy nowożytny; 
d) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 

historia (od roku 2022) 
 

5. Uczeń lub słuchacz przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, 
którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 
6. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego 
nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej, stanowiącego kontynuację 
nauczania tego języka w klasach I-III. 

 
7. Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje do egzaminu 
ósmoklasisty z przedmiotów, o których mowa w pkt. 4b i d w języku polskim albo w języku 
danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym. 

 
8. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 
niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 
ósmoklasisty. 

 
9. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być zwolniony przez 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 
ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

 
10. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie (Biuletyn Informacji 

Publicznej MEN - komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych 
przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub 
egzaminem maturalnym) oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 
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ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów 
objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. 

 
11. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 10 następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 

uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza szkoły podstawowej lub ucznia szkoły 
artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej tytułu 
odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu 
egzaminacyjnego. 

 
12. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 10 jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku. 
 

13. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa 
w pkt. 10, z innego języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru, o którym 
mowa w pkt. 4d, niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców 
ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem 
egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego 
nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru. Przepisy pkt. 12 stosuje się odpowiednio. 

 
14. Rodzice ucznia lub słuchacza składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września 

roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację: 
a) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu 

ósmoklasisty; 
b) wskazującą przedmiot do wyboru, o którym mowa w pkt. 4d; 
c) informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

przedmiotów, o których mowa w pkt. 4b i d, w języku danej mniejszości narodowej, 
mniejszości etnicznej lub języku regionalnym. 
 

15. Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące 
przed terminem egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem pkt. 13, pisemną informację o: 

a) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji; 
b) zmianie przedmiotu do wyboru, o którym mowa w pkt. 4d wskazanego w deklaracji; 
c) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, o 

których mowa w pkt. 4b i d, w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 
języku regionalnym. 

 
16. Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 
a) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 
b) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów przystępuje do 

egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 
uczniem lub słuchaczem. 

 
17. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 

do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, 
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, 
może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 
z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu 
z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem. 
 

18. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowe 
 

19. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej na podstawie: 

a) liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz 
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b) elektronicznego odczytu karty odpowiedzi - w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac 
egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych. 

 
20. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują: 
a) wynik z języka polskiego; 
b) wynik z matematyki; 
c) wynik z języka obcego nowożytnego; 
d) wynik z przedmiotu do wyboru, o którym mowa w pkt. 4d. 

 
21. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja 

Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji 
egzaminacyjnych. 
 

22. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły, a w przypadku szkoły 
artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, w której klasa 
odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia - 
również na promocję do klasy programowo wyższej. 

 
23. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi zaświadczenie o 

szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję 
egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły; 

 
26. Za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty odpowiada przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 
 

27. Przebieg egzaminu określany jest przez Szkolny Regulamin Przeprowadzania Egzaminu 
Ósmoklasisty w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz przepisy Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej. 

 
 
 
AKTY PRAWNE: 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 
2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292); 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949); 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1534, z późn. zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1512); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i 
trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji 
indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569); 
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Nr Imię i nazwisko ucznia klasa 

Punkty w 
kategoriach 

I II III IV V VI VII suma 

Samoocena ucznia 
 

Ocena, opinia oddziału klasowego Opinia Zespołu 
Wychowawczego 

Ocena wychowawcy 
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I II III IV V VI VII suma 
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Ocena wychowawcy 
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Samoocena ucznia 
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Wychowawczego 

Ocena wychowawcy 

Nr Imię i nazwisko ucznia klasa 

Punkty w 
kategoriach 

I II III IV V VI VII suma 

Samoocena ucznia 
 

Ocena, opinia oddziału klasowego Opinia Zespołu 
Wychowawczego 

Ocena wychowawcy 

 


