
   ROZDZIAŁ VII WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA (wyciąg ze statutu)  

ROZDZIAŁ VII 

    

§ 57 Ogólne zasady oceniania  

 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2) zachowanie ucznia;  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 

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

1) wymagań określonych w postawie 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. Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.  

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.  

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;  

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  

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

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych 

uzdolnieniach ucznia;  

5) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej;  

6) wspieranie ucznia, polegające na ocenianiu tego, czego uczeń się nauczył, a nie tego, czego 

nie umie (szczególnie dotyczy to uczniów słabych oraz z orzeczeniem z poradni).  

 

§ 58 Szczegółowe zasady wewnętrznego oceniania  

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i  



trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.  

 

59 Wymagania edukacyjne  

 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane 

są w przedmiotowych zasadach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z 

uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów.  

2. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował w całości treści podstawy programowej kształcenia ogólnego danych zajęć 

edukacyjnych zawarte w wymaganiach dla oceny bardzo dobrej. Opanował też treści, które 

wykraczają poza podstawę programową, jeśli program nauczania takie treści zawiera lub są 

one wynikiem indywidualnych zainteresowań ucznia;  

2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 

uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie;  

3) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł 

finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;  

4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, 

osiągnięcia.  

3. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:   

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym 

przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;  

2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania 

przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 

problemów w nowych sytuacjach.  

4. W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez 

nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w 

podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);  

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).  

5. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez 

nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;  

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).  

6. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w 

ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klasy ósmej);  

2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu 

trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).  

7. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  



1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w 

wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu (nie dotyczy klasy ósmej) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o 

niewielkim (elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).   

8. Nauczyciel jest obowiązany:  

1) indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych;  

2) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym,  

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia,  

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni specjalistycznej 

spełniającej warunki, o których mowa w art. 127 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe), o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej (poradni specjalistycznej), wskazującą na potrzebę takiego dostosowania  

– na podstawie tej opinii,  

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit a, b i c, który 

objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w 

szkole,  

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii.  

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki nauczyciel bierze w 

szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.  

10. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia:  

1) z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, 

specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub 

zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 

edukacyjnym;  

2) z realizacji edukacji informatycznej, informatyki lub wychowania fizycznego na podstawie 

opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na 

czas określony w tej opinii;  

3) 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.  

11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć informatyki, zajęć edukacji informatycznej lub 

wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”.  



12. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z 

afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

zwalnia ucznia, do końca danego etapu edukacyjnego, z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego – na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni 

specjalistycznej), z której wynika potrzeba takiego zwolnienia.   

13. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 16b może również nastąpić w przypadku ucznia, który posiada 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania – na 

podstawie tego orzeczenia.  

14. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.  

15. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w pkt. 12 jest obowiązany być na lekcji, jeśli zajęcia te 

wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze 

godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności na tych lekcjach po przedstawieniu 

pisemnej prośby rodziców.  

16. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;  

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

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

4) warunkach i trybie uzyskania oceny z zachowania;  

17. Wymienione w ust. 16 informacje zamieszczone są na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 60 Skala ocen i tryb oceniania w kl. IV-VIII  

 

1. Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali;  

1) stopień celujący - 6 /cel/;  

2) stopień bardzo dobry - 5 /bdb/;  

3) stopień dobry -  4 /db/;  

4) stopień dostateczny - 3 /dost/;  

5) stopień dopuszczający - 2 /dop/;  

6) stopień niedostateczny - 1 /ndst/.  

2. Ocenianie bieżące ustala się w stopniach, także z plusem i minusem, z możliwością stosowania 

systemu punktowego.  

3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi.  

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

5. Wszystkie oceny – bieżące, śródroczne, roczne i końcowe są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

6. O zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną śródroczną i na koniec roku szkolnego oraz oceną 

naganną z zachowania należy poinformować rodziców z miesięcznym wyprzedzeniem (przed 

zebraniem RP), telefonicznie, pisemnie lub podczas bezpośredniej rozmowy z rodzicem. Rodzic 

potwierdza na piśmie, że zapoznał się z w/w informacją.   



7. W półroczu nauczyciel powinien przeprowadzić co najmniej jeden sprawdzian pisemny z zakresu 

przekraczającego trzy jednostki lekcyjne i ocenić co najmniej jedną odpowiedź ustną ucznia.  

8. W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej trzy prace klasowe – w tym sprawdziany, 

dziennie natomiast jeden sprawdzian obejmujący większą część materiału.  

9. Nauczyciel informuje uczniów o planowanym sprawdzianie pisemnym obejmującym więcej niż 

kolejne 3 jednostki lekcyjne najpóźniej na tydzień przed jego terminem.  

10. Nauczyciel sprawdza i ocenia sprawdzian pisemny w ciągu 2 tygodni.  

11. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.  

12. Uzasadnienie oceny przez nauczyciela może nastąpić:  

1) w przypadku oceny cząstkowej z wypowiedzi ustnej - w ciągu 7 dni od jej ustalenia;  

2) w przypadku oceny cząstkowej z pracy pisemnej - w ciągu 2 tygodni od jej ustalenia.   

13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.   

14. Pisemne prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może 

pisać pracy klasowej czy sprawdzianu w terminie ustalonym dla klasy, powinien to uczynić w 

terminie ustalonym dla niego. W przypadku odmowy pisania uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną.   

15. Nauczyciel przechowuje prace uczniów do 31 sierpnia danego roku szkolnego.   

16. Skala procentowa oceniania prac klasowych i sprawdzianów:   

 

poniżej 30%  Ocena niedostateczna  

30%-49%  Ocena dopuszczająca   

50%-69%  Ocena dostateczna  

70%-85%  Ocena dobra  

86%-95%   Ocena bardzo dobra   

96%-100%   Ocena celująca  

 

17. W ocenianiu śródrocznym i rocznym uwzględnia się główne formy sprawdzenia osiągnięć ucznia 

wraz z przypisanymi wagami:  

 

Waga  Forma sprawdzania osiągnięć  

4  

- praca klasowa  

- dłuższa wypowiedź pisemna  

- test wiedzy i umiejętności  

- mapa  

3  

- prace długoterminowe  

- sprawdzian do 20 minut  

- odpowiedź ustna 3  

- recytacja  



2  

- krótka wypowiedź pisemna  

- kartkówka  

- czytanie ze zrozumieniem  

- odpowiedź ustna 2  

1  

- praca domowa  

- praca na lekcji  

- nieprzygotowanie  

- aktywność  

- zeszyt  

- zadanie  

 

§ 61 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie w SP w kl. I – III  

 

1. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć 

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

jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

2. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

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

jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

są ocenami opisowymi.  

4. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 

ocenami opisowymi.  

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

6. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy 

i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o 

promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu 

roku szkolnego.  

7. 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.   

8. W klasach I-III oceny bieżące z poszczególnych edukacji ustala się według skali 1-6, przy czym 

dopuszcza się oceny ze znakiem plus lub minus.  

9. W ocenianiu bieżącym zachowania stosuje się:  

1) oceny słowne;  

2) w dzienniku zajęć graficzne skróty w postaci znaków plus lub minus:  

a) „+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia,  



b) „-” oznacza negatywne przejawy zachowania.  

 

§ 62 Zasady oceniania  

 

1. Zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie.   

2. Zasada jawności kryteriów - uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z 

każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.  

3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.  

4. Zasada różnicowania wymagań - zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom i 

dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.  

5. Zasada otwartości - wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o 

okresową ewaluację.  

 

   



§ 63 Zasady klasyfikowania i promowania uczniów  

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

zajęć określonych w ramowym planie nauczania i zachowania oraz ustaleniu w skali 1-6 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. Ocena śródroczna nie jest średnią ocen bieżących.  

2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne przeprowadza się na tydzień przed radą klasyfikacyjną.  

3. Klasyfikacja roczna, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania i 

zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Ocena końcowa nie jest średnią ocen 

bieżących.  

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia.  

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.   

6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.   

7. Począwszy od IV klasy szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę z zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do następnej klasy.  

8. List gratulacyjny dla rodziców jest wręczany rodzicom ucznia za osiągnięcia w nauce – średnia 5 i 

więcej oraz wzorowe zachowanie, lub/i za osiągnięcia w innych dziedzinach np. sporcie, 

festiwalach, konkursach na szczeblu wojewódzkim.  

9. Uczniom, którzy uczęszczali na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię/etykę, do średniej ocen 

wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć (świadectwo promocyjne).  

10. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim w szkole 

podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim i ponad wojewódzkim, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową 

ocenę klasyfikacyjną.  

12. Uczeń kończy szkołę podstawową:  

1) Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej;  

2) Jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty.  

13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzi się, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę 



możliwości stworzy uczniowi szansę uzupełnienia braków (poprzez zorganizowanie zajęć 

wyrównawczych).   

14. 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.  

15. 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.  

16. Jeśli uczeń nie spełni warunków ukończenia szkoły (nie otrzyma pozytywnych ocen końcowych), 

to otrzymuje jedynie informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (nie zaś 

zaświadczenie wraz ze świadectwem ukończenia szkoły, które otrzymuje, gdy spełni warunki 

ukończenia szkoły).     

 

 

§ 64 Egzamin klasyfikacyjny  

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 

jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 

ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 

ramowym planie nauczania.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. Nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego po I semestrze.  

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.  

4. Uczeń, który nie stawił się bez usprawiedliwienia, w uzgodnionych terminach na egzamin 

klasyfikacyjny, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.  

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;  

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 nie obejmuje 

zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych.  

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny 

zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.  

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, edukacji informatycznej, informatyki i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Dyrektor szkoły listem 

poleconym informuje ucznia i rodziców o terminie egzaminu. Przeprowadza się go nie później niż 

w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  



11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

12. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny 

poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na 

spełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą:  

1) Dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji;  

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin.  

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice 

ucznia.  

14. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;   

2) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji);  

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) uzyskaną ocenę.  

15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

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

dyrektora szkoły.  

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji zamiast oceny 

wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.  

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku 

egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).  

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

 

§ 65 Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym  

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych albo ocena z zachowania zostały ustalone niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w 

terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

2. 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 powołuje komisję, która:  

1) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę z 

danych zajęć edukacyjnych;  



2) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, przy czym nie może on przekroczyć 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. O terminie sprawdzianu uczeń i rodzice są powiadamiani 

listem poleconym przez dyrektora szkoły.  

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

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, edukacji 

informatycznej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

6. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji wchodzą:  

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

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

7. W przypadku rocznej oceny zachowania w skład komisji wchodzą:  

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

2) wychowawca oddziału;  

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;  

4) pedagog;  

5) psycholog;  

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;  

7) przedstawiciel rady rodziców.  

8. Na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia edukacyjne może zostać zwolniony z udziału w pracy komisji. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji 

zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

10. Z prac komisji ds. ustalenia rocznej oceny z zajęć edukacyjnych sporządza się protokół 

zawierający w szczególności:  

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

2) termin sprawdzianu;  

3) zadania sprawdzające;  

4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

11. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego).  

12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

13. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania protokół zawiera:  

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

2) termin posiedzenia komisji;  

3) wynik głosowania;  

4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

14. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   



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

klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej.  

16. Ustalona ocena jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych (począwszy od klasy IV), która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego.  

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

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora, nie 

później niż w 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.  

18. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że 

termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.  

 

§ 66 Egzamin poprawkowy  

 

1. Uczeń (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej), który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

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

egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej.  

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć edukacji 

informatycznej techniki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych.  

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 

letnich.  

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

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, w skład której wchodzą:  

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

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;  

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

7. Zadania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na dzień 

przed egzaminem poprawkowym.   

8. Stopień trudności zadań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym według pełnej skali 

ocen.   

9. W przypadku ucznia ze specjalnymi trudnościami w nauce, do którego nauczyciel dostosowywał 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, zadania 

egzaminacyjne powinny uwzględniać te ustalenia.  

10. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń zdaje egzamin, może być zwolniony z 

udziału w komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku 

dyrektor powołuje - jako osobę egzaminującą - innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia.  

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który zawiera w 

szczególności:  

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  



2) termin egzaminu poprawkowego;  

3) zadania egzaminacyjne;  

4) uzyskaną ocenę klasyfikacyjną.  

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu poprawkowego w 

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

terminie, nie później jednak niż do końca września.  

13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy wyższej i 

powtarza klasę (z zastrzeżeniem ust. 14).  

14. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może 1 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.  

 

§ 67 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych  

 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z 

terminem ustalonym w statucie szkoły.  

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w 

przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen bieżących (z prac klasowych) 

jest równa ocenie, o którą się ubiega lub jest od niej wyższa.  

3. Uczeń nie może się ubiegać o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.  

4. 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 prac 

pisemnych;  

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (również w trybie 

poprawy ocen niedostatecznych);  

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy.  

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zgłasza się z prośbą (ustnie lub pisemnie) o poprawę 

do nauczyciela.  

6. Nauczyciel sprawdza, czy warunki z ust. 4 są spełnione, a następnie wyznacza termin poprawy.  

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 4 prośba ucznia 

zostaje odrzucona.  

8. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego 

sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.  

9. Sprawdzian, oceniony zgodnie z PSO, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.  

10. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na 

ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.   

11. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyniku 

sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  



 

§ 68 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zachowania  

 

1. Za przewidywaną ocenę roczną z zachowania przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez 

wychowawcę zgodnie z terminem ustalonym w statucie szkoły.  

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień, ale tylko 

wtedy, gdy spełnia warunki określone w kryteriach dotyczących oceny, o którą uczeń się ubiega.  

3. Uczeń nie może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny zachowania, jeśli:  

1) ma dużo nieusprawiedliwionych godzin;  

2) zachowywał się arogancko wobec pracowników szkoły;  

3) nie naprawił szkody;  

4) nie zachowywał się właściwie na lekcjach, nie przepraszał za swoje zachowanie;  

5) pił alkohol lub palił papierosy.  

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zgłasza się z prośbą z uzasadnieniem (na piśmie) o 

poprawę do wychowawcy.  

5. Wychowawca organizuje spotkanie zespołu klasowego, który ustala, czy uczeń spełnia warunki z 

ust. 2 i 3.  

6. Wychowawca po wysłuchaniu głosów członków zespołu klasowego, decyduje o zmianie bądź 

pozostawieniu oceny najpóźniej 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP.  

7. Z posiedzenia zespołu klasowego sporządza się protokół posiedzenia, który dołącza się do 

dokumentacji wychowawcy klasy.  

 

§ 69 Egzamin ósmoklasisty  

 

1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ma na celu sprawdzenie, w jakim 

stopniu uczeń spełnia te wymagania.  

2. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za 

zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być 

przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.  

3. Terminy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:  

1) termin główny - miesiąc kwiecień;  

2) termin dodatkowy - miesiąc czerwiec.  

4. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:  

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu (przedmiotów) lub przerwał 

ten egzamin - przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu (przedmiotów) w terminie 

dodatkowym; 

5. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, które uniemożliwią uczniowi 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora, może zwolnić ucznia z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (przedmiotów). Dyrektor składa taki wniosek w 

porozumieniu z rodzicami ucznia.  



6. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące 

przedmioty obowiązkowe:  

1) w latach szkolnych 2018/2019 - 2020/2021:  

a) język polski - w pierwszym dniu egzaminu,  

b) matematykę - w drugim dniu egzaminu,  

c) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, 

włoski) - w trzecim dniu egzaminu.  

2) począwszy od roku szkolnego 2021/2022:  

a) język polski - w pierwszym dniu egzaminu,  

b) matematykę - w drugim dniu egzaminu,  

c) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, 

włoski)  

- w trzecim dniu egzaminu,  

d) jeden przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia) - w trzecim 

dniu egzaminu.  

7. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w 

szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

8. Nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzane są egzaminy, o 

których mowa powyżej, rodzice ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację:  

a) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu,  

b) wskazującą przedmiot do wyboru,  

c) informującą o zamiarze przystąpienia ucznia do egzaminu z danego przedmiotu lub 

przedmiotów, w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym.  

9. Nie później niż 3 miesiące przed terminem egzaminu rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi 

pisemną informację o;  

1) zmianie języka obcego nowożytnego lub przedmiotu do wyboru wskazanych w deklaracji, lub 

rezygnacji z przestąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w języku mniejszości 

narodowej/ etnicznej/ języku regionalnym; 

10. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest w trzech kolejnych dniach, przy czym:  

1) egzamin z języka polskiego trwa 120 minut;  

2) z matematyki - 100 minut;  

3) z języka obcego nowożytnego oraz z przedmiotu do wyboru - po 90 minut.  

11. Za organizację i przebieg egzaminów, o których mowa w niniejszym paragrafie odpowiada 

Dyrektor.  

12. Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty dyrektor powołuje zespół egzaminacyjny, a z jego 

członków zespoły nadzorujące przebieg. 

13. Zadania zespołów, o których mowa w ust. 15 oraz przewodniczących tych zespołów określa 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu ósmoklasisty. 

14. Czas trwania egzaminu z danego przedmiotu lub danego zakresu rozpoczyna się z chwilą zapisania 

w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czas rozpoczęcia i 

zakończenia pracy uczniów.  

15. W czasie trwania egzaminu:  



1) stoliki, przy których pracują uczniowie ustawione są w jednym kierunku, a na stolikach mogą 

znajdować się jedynie arkusze egzaminacyjne oraz niezbędne materiały i przybory 

pomocnicze;  

2) uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W sytuacji wyjątkowej przewodniczący 

zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu 

warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami (za 

wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej);  

3) nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie 

komentuje.  

16. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i 

leków koniecznych ze względu na chorobę.  

17. Uczeń, który posiada 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.  

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

niepełnosprawności inne niż wymienione w ust. 20 może być zwolniony z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na 

wniosek rodziców (pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły).  

19. Uczeń posiadający:   

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju 

niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia;  

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie 

społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu 

ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia;  

3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu 

ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.  

20. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach 

odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia 

wydanego przez lekarza.  

21. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w 

warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.  

22. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty był objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z 

wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową 

lub traumatyczną, może przystąpić do tych egzaminów w warunkach dostosowanych do jego 

potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju 



tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej 

opinii rady pedagogicznej.  

23. Dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia, o którym 

mowa w ust. 22 do 25 niniejszego paragrafu o wskazanym przez Radę Pedagogiczną sposobie 

dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminów, o których mowa w niniejszym 

paragrafie do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 20 

listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu.  

24. Dostosowanie formy egzaminów dla ucznia, o którym mowa w ust. 22 pkt 1, polega na 

przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia.  

25. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 22 pkt 1- 3 oraz 

ust. 23 do 25 niniejszego paragrafu, polega odpowiednio na:  

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;  

2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych;  

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;  

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 

ósmoklasisty;  

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;  

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty, nauczyciela 

wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego 

rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z 

uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.  

26. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad przedmiotowych z 

przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej 

oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim 

organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są 

zwolnieni z egzaminów z tych przedmiotów w przypadku egzaminu ósmoklasisty. Zwolnienie to 

następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio 

tytułu laureata lub finalisty.   

27. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 29 jest równoznaczne z otrzymaniem z danego przedmiotu lub 

zakresu najwyższej oceny.  

28. Wyniki egzaminu są przedstawiane w procentach (ustalone przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej) i na skali centylowej (opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną).  

29. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują wynik z:  

1) języka polskiego;  

2) matematyki;  

3) języka obcego nowożytnego;  

4) przedmiotu do wyboru.  

  

30. Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom:  



1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, wydane przez okręgową komisję 

egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły - w przypadku, gdy uczeń spełnił 

warunki, o których mowa w § 73 ust. 10;  

2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu, opracowaną przez okręgową komisje 

egzaminacyjną - w przypadku, gdy uczeń nie spełnił warunków, o których mowa w § 73 ust. 

10;  

31. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły.  

32. Prace egzaminacyjne uczniów sprawdzają (przyznając punkty) egzaminatorzy, którzy tworzą 

zespół egzaminatorów z danego zakresu danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty.  

33. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia uczniowi egzamin z danego 

przedmiotu, z danej części, a informację o zaistniałej sytuacji zamieszcza się w protokole 

przebiegu egzaminu ósmoklasisty w przypadku:  

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub  

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów 

czy przyborów pomocniczych zabronionych do stosowania w sali egzaminacyjnej lub  

3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w sposób 

utrudniający pracę pozostałym uczniom.  

34. W przypadku stwierdzenia przez egzaminatora (podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej 

ucznia) niesamodzielnego rozwiązania poszczególnych zadań przez ucznia lub występowania w 

pracy egzaminacyjnej ucznia jakichkolwiek sformułowań wskazujących na udostępnienie 

rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom 

pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi egzaminu z danego przedmiotu.  

35. Uczeń lub jego rodzice:  

1) mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin z danego przedmiotu bądź z 

danej części;  

2) mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej jeśli uznają, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty naruszone zostały przepisy 

dotyczące jego prowadzenia - na zasadach określonych w art. 44 zzw oraz art. 44 zzy ustawy 

o systemie oświaty.  

 

§ 70 Wgląd do ocenionej pracy  

 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej 

tego ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w 

terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty czy informacji o szczegółowych wynikach tego egzaminu.  

2. Podczas dokonywania wglądu:  

1) Zapoznaje się ucznia lub jego rodziców z zasadami oceniania rozwiązań zadań;  

2) Uczeń lub jego rodzice mogą sporządzać notatki i wykonywać zdjęcia pracy egzaminacyjnej.  

3. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów przyznanych 

przez egzaminatora. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dokonania wglądu.  



 

 

 

§ 71 Ocena zachowania uczniów  

 

1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:  

1)wywiązywanie się z obowiązków ucznia:  

a) dbałość o dobre imię szkoły i jej pozytywny wizerunek,  

b) postępowanie zgodnie ze Statutem Szkoły,  

c) sumienność i systematyczność w wypełnianiu obowiązków szkolnych,  

d) frekwencja,  

e) aktywność na zajęciach lekcyjnych,  

f) zaangażowanie w życie szkoły,  

g) przestrzeganie zarządzeń dyrekcji oraz nauczycieli;  

2)postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:  

a) troska o mienie szkoły,  

b) reakcje na niewłaściwe przejawy postępowania kolegów,  

c) właściwe zachowanie na lekcji,  

d) aktywność na rzecz innych,  

e) udzielanie pomocy słabszym i potrzebującym,  

f) respektowanie zasad współżycia społecznego oraz obowiązków ucznia określonych w 

Statucie szkolnym;  

3)dbałość o honor i tradycje szkoły:  

a) troska o dobre imię szkoły w środowisku,  

b) zachowanie w czasie imprez szkolnych i pozaszkolnych,  

c) wzbogacanie życia szkoły dzięki swojej wiedzy i zdolnościom,  

d) pełnienie funkcji w klasie i szkole,  

e) wywiązywanie się z obowiązków z racji pełnionych funkcji,  

f) reprezentowanie szkoły na zewnątrz w imprezach środowiskowych, konkursach 

przedmiotowych, zawodach sportowych,  

g) praca nad sobą – samodzielne rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;                                                  

4)dbałość o piękno mowy ojczystej:  

a) kultura słowa,  

b) eliminowanie wulgaryzmów i żargonu,  

c) posługiwanie się językiem literackim;  

5)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:  

a) przestrzeganie zasad bhp,  

b) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,  

c) nieuleganie nałogom,  

d) asertywność w zachowaniu,  

e) niestosowanie przemocy i agresji,  

f) właściwa postawa wobec złych zachowań,  



g) właściwy wygląd, w tym ubiór zgodny z regulaminem ucznia;                                                               

6)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:  

a) kultura bycia w środowisku szkolnym i poza nim,  

b) właściwa postawa wobec kolegów i innych osób,  

c) postawa otwartości na kulturalne i godne wzorce zachowań,  

d) przestrzeganie ogólnie przyjętych norm etycznych,  

e) przestrzeganie zasad kultury osobistej,  

f) eliminowanie arogancji w sposobie bycia,  

g) używanie zwrotów grzecznościowych,  

h) przestrzeganie poza szkołą kulturalnego zachowania,  

i) tolerancja wobec innych;  

7)okazywanie szacunku innym osobom:  

a) sposób komunikowania się z rówieśnikami,  

b) sposób komunikowania się ze wszystkimi pracownikami szkoły,  

c) umiejętność współżycia w grupie,  

d) praca nad sobą – kontrolowanie własnych emocji,  

e) poczucie taktu w kontaktach międzyludzkich,  

f) poszanowanie cudzej pracy.  

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 

ustala się wg następującej skali:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  

3. W klasach I-III Szkoły Podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 

ocenami opisowymi.   

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  

5. Tryb ustalania oceny zachowania:  

1) Uczeń ma prawo do samooceny zgodnie z kryteriami zachowania;  

2) Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla 

poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania;  

3) Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział;  

4) Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana przez wychowawcę i 

przechowywana w teczce wychowawcy (co najmniej 5 dni po zakończeniu roku szkolnego);  

5) Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radą 

klasyfikacyjną;  

6) Wychowawca  przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym, 

uzasadnienie oceny nagannej (na piśmie);  



7) Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku 

zaistnienia szczególnych okoliczności np. zgłoszenie przez uczących dodatkowych, dotychczas 

nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.  

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

odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

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

specjalistycznej.  

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

8. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm 

prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych) uchwałą rady pedagogicznej uczniowi 

można wystawić ocenę naganną, nawet gdyby był pod innym względem wzorowy.   

9. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki 

oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.  

10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w 

statucie szkoły.  

12. Ocenę z zachowania ustala się z uwzględnieniem następujących kryteriów:  

1) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:   

a) przestrzega statutu i regulaminu (m.in. zmienia obuwie, nosi odpowiedni strój szkolny, 

zgodnie z wymaganiami szkoły),  

b) wypełnia obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości,  

c) odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów oraz innych osób 

dorosłych,  

d) dba o kulturę słowa w szkole i poza nią,  

e) dba o zdrowie i przestrzega zasad higieny np. nie pali, nie pije alkoholu, nie zażywa 

narkotyków,  

f) dba o ład i porządek, mienie szkolne, własne i innych,  

g) usprawiedliwia wszystkie nieobecności w wyznaczonym terminie,  

h) ma najwięcej 5 spóźnień w semestrze.   

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą, a 

ponadto:   

a) wyróżnia się aktywnością w życiu klasy i szkoły,  

b) odznacza się wysoką kulturą osobistą,  

c) współpracuje z innymi uczniami (m.in. w ramach pomocy koleżeńskiej),  

d) usprawiedliwia w wyznaczonym terminie wszystkie nieobecności,  

e) nie spóźnia się. 

3) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo 

dobrą, a ponadto:   

a) wnosi twórczy wkład w rozwój szkoły,  

b) godnie reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;  



c) inicjuje działania na rzecz szkoły i społeczności szkolnej, aktywnie reaguje na wszelkie 

przejawy zła,  

d) usprawiedliwia w wyznaczonym terminie wszystkie nieobecności,  

e) nie spóźnia się (z wyjątkiem zdarzeń losowych).   

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  

a) sporadycznie nie spełnia wymaganych kryteriów na ocenę dobrą, ale właściwie reaguje na 

upomnienia nauczycieli i pracowników szkoły oraz innych osób dorosłych,  

b) ma do 5% nieusprawiedliwionych w wyznaczonym terminie nieobecności,  

c) sporadycznie spóźnia się na lekcje.  

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:   

a) często nie spełnia wymaganych kryteriów na ocenę dobrą,   

b) utrudnia prowadzenie zajęć edukacyjnych,  

c) jest niekulturalny, arogancki w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów,  

d) nie wykonuje poleceń nauczycieli i pracowników szkoły,  

e) niszczy mienie szkoły i uczniów,  

f) ulega nałogom,  

g) nie realizuje przydzielonych zadań w projekcie edukacyjnym,  

h) ma do 10% nieusprawiedliwionych w wyznaczonym terminie nieobecności,  

i) spóźnia się na lekcje.   

6) Ocenę naganną uczeń otrzymuje za:   

a) drastyczne wykroczenia przeciwko statutowi i regulaminowi szkoły,  

b) chuligańskie wybryki,  

c) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej,  

d) stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu,  

e) dewastację mienia szkoły,  

f) wywieranie negatywnego wpływu na rówieśników,  

g) ma powyżej 10% nieusprawiedliwionych w wyznaczonym terminie nieobecności,  

h) bardzo często spóźnia się na lekcje.  

 

§ 72 Promowanie 

 

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej z 

zastrzeżeniem ust. 2.  

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy I-III na wniosek:  

1) wychowawcy oddziału, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub   

2) rodziców ucznia, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 

szkolnym lub stanem jego zdrowia.  

3. Na wniosek:   

1) rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub  

2) wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia   



Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 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. Uczeń (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej) otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał pozytywne roczne oceny 

klasyfikacyjne z zastrzeżeniem § 66 ust. 14.  

5. O promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej czy ukończeniu szkoły przez ucznia 

niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada 

pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym.  

6. Uczeń, który nie otrzymał promocji (nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 4) do klasy 

programowo wyższej, powtarza tę klasę, z zastrzeżeniem § 66 ust. 14 (promowany warunkowo).  

7. Uczeń (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej), 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 

oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

8. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej/ 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem lub kończy szkołę z 

wyróżnieniem.  

9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen 

wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

10. Uczeń kończy szkołę, jeżeli:  

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjne;  

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.  

11. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

12. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 10 powtarza ostatnią klasę i 

przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym, w którym tę klasę powtarza.  

 


