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oozdział f 

mostanowienia ogólne 
 
      NK tewnętrznó sóstem oceniania pzkołó modstawowej nr O w hórniku zwanó dalej regulaminemI jest zgodnó 
          z oozporządzeniem jinisterstwa bdukacji karodowej z dnia PM kwietnia OMMT roku ze zmianami z  
         OMsierpnia OMNM roku w sprawie warunków i sposobu ocenianiaI klasófikowania i promowania uczniów  
          i słuchaczó oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznóch i został opracowanó  
          na podstawie artK OO ustK O pkt 4 ustawó z dnia T września NVVNrK o sóstemie oświató EazK rK z NVVS rK kr  STI  
          pozK POVI z późnK  zmK)K 
      OK oegulamin określa warunki i sposób ocenianiaI klasófikowania i promowania uczniów oraz przeprowadza 
          nia sprawdzianu dla dzieci K 
      PK oegulamin określa zasadó oceniania z religii  i jest zgodnó z oozporządzeniem jinistra bdukacji karodoJ 
         wej z dnia N4 kwietnia NVVV roku ze zmianami z dnia PM czerwca NVVV roku w sprawie warunków i sposoJ 
         bu organizowania nauki religii w publicznóch przedszkolach i szkołachK 

4K flekroć w regulaminie jest mowa oW  
– pzkole J rozumie się przez to pzkołę modstawową nr O w hórnikuI 
– rodzicach J rozumie się przez to również opiekunów prawnóchI 
– etapie edukacójnóm J rozumie się przez to okres edukacji ucznia w klasach fJfff Ef etap edukacójnó) lub w 

klasach fs – sf Eff etap edukacójnó)I 
– zajęciach edukacójnóch J rozumie się przez to przedmiotó szkolneI wóstępujące w szkolnóm planie nauczaniaI  
– plt – rozumie się przez to pystem lceniania tczesnoszkolnego dla klas f J fff 
– mpl J rozumie się przez to mrzedmiotowy pystem lceniania dla klas fs – sfI 
– olw – rozumie się przez to oegulamin lceniania wachowania dla klas fs J sf 

      RK oegulamin został opracowanó przez nauczócieli nauczania ff etapu edukacójnego w składzieW 
wK TalarczókI bK kowaczókI mółchłopekI 
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oozdział ff 
lcenianieI klasófikowanie i promowanie uczniów 

§ 1K 
NK lcenianiu podlegająW 

N) osiągnięcia edukacójne ucznia; 
O) zachowanie uczniaK 

OK lcenianie osiągnięć edukacójnóch ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczócieli poziomu i postępów 
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wómagań edukacójnóch wónikającóch 
z podstawó programowejI określonej w odrębnóch przepisachI i realizowanóch w szkole programów nauczaniaI 
uwzględniającóch tę podstawęK 

PK lcenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wóchowawcę klasóI nauczócieli oraz uczniów daJ
nej klasó stopnia respektowania przez ucznia zasad współżócia społecznego i norm etócznóch  oraz obowiązJ
ków ucznia określonóch w statucie szkołóK 

§ OK 
NK lcenianie osiągnięć edukacójnóch i zachowania ucznia odbówa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnegoK 
OK lcenianie wewnątrzszkolne ma na celuW 

N) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacójnóch i jego zachowaniu oraz o postępach w tóm 
zakresie; 

O) udzielanie uczniowi pomocó w samodzielnóm planowaniu swojego rozwoju; 
P) motówowanie ucznia do dalszóch postępów w nauce i zachowaniu; 
4) dostarczenie rodzicom i nauczócielom informacji o postępachI trudnościach w nauceI zachowaniu oraz speJ

cjalnóch uzdolnieniach ucznia; 
R) umożliwienie nauczócielom doskonalenia organizacji i metod pracó dódaktóczno J wóchowawczejK 

PK lcenianie wewnątrzszkolne obejmujeW 
N) formułowanie przez nauczócieli wómagań edukacójnóchI niezbędnóch do uzóskania poszczególnóch śródJ

rocznóch i rocznóch ocen klasófikacójnóch z  obowiązkowóch i dodatkowóch zajęć edukacójnóch; 
O) ustalanie króteriów oceniania zachowania; 
P) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznóch ocen klasófikacójnóch z obowiązkowóch i dodatkowóch zajęć 

edukacójnóch oraz śródrocznej ocenó klasófikacójnej zachowaniaI według określonej skali; 
4) przeprowadzanie egzaminów klasófikacójnóch; 
R) ustalanie śródrocznóch i rocznóch ocen klasófikacójnóch z obowiązkowóch i dodatkowóch zajęć edukacójJ

nóch oraz rocznej ocenó klasófikacójnej zachowaniaI 
S) ustalanie warunków i tróbu uzóskania wóższóch niż przewidówane śródrocznóch i rocznóch ocen klasófikaJ

cójnóch z obowiązkowóch i dodatkowóch zajęć edukacójnóch oraz rocznej ocenó klasófikacójnej zachowaJ
nia; 

T) ustalanie warunków i sposobu przekazówania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia 
w nauceK 

§ PK 
NK kauczóciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców oW 

N) wómaganiach edukacójnóch niezbędnóch do uzóskania poszczególnóch śródrocznóch i rocznóch ocen klasóJ
fikacójnóch z obowiązkowóch i dodatkowóch zajęć edukacójnóchI wónikającóch z  realizowanego przez sieJ
bie programu nauczaniaI o któróch mowa w plt i mpl; 

O) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacójnóch uczniówI o któróch mowa w plt i mpl; 



 4

P) warunkach i tróbie uzóskania wóższej niż przewidówana śródrocznej i rocznej ocenó klasófikacójnej 
z obowiązkowóch i dodatkowóch zajęć edukacójnóchI o któróch mowa w § N4K 

OK tóchowawca klasó na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  o warunkach 
i sposobie oraz króteriach oceniania zachowaniaI o któróch mowa w § NO ust N i w olwI o warunkach i tróbie 
uzóskania wóższej niż przewidówana rocznej ocenó klasófikacójnej zachowaniaI o któróch mowa w § NR ust O 
oraz skutkach ustalenia uczniowi rocznej nagannej ocenó klasófikacójnej zachowaniaK 

§ 4K 
NK lcenó są jawne dla ucznia i jego rodzicówK 
OK ka wniosek ucznia lub jego rodziców nauczóciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenęK 
PK mrace pisemne z jęzóka polskiego oraz referató przedmiotowe muszą bóć zrecenzowaneK 
4K pprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotócząca oceniania ucznia jest udoJ

stępniana uczniowi lub jego rodzicomK 

§ RK 
NK kauczóciel na podstawie opinii publicznej poradni psóchologicznoJpedagogicznejI w tóm publicznej poradni 

specjalistócznejI dostosowuje wómagania edukacójneI o któróch mowa w § P ustK N pkt NI do indówidualnóch 
potrzeb psóchofizócznóch i edukacójnóch uczniaI u którego stwierdzono zaburzenia i odchólenia rozwojowe lub 
specóficzne trudności w uczeniu sięI uniemożliwiające sprostanie tóm wómaganiomI z zastrzeżeniem ustK O i PK 

OK aostosowanie wómagań edukacójnóchI o któróch mowa w § P ustK N pkt NI do indówidualnóch potrzeb psóchoJ
fizócznóch i edukacójnóch uczniaI u którego stwierdzono specóficzne trudności w uczeniu sięI uniemożliwiające 
sprostanie tóm wómaganiomI następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psóchologicznoJ
pedagogicznejI w tóm niepublicznej poradni specjalistócznejI o której mowa w artK TNb ustK Pb ustawó z dnia 
T września NVVN rK o sóstemie oświatóI zwanej dalej "ustawą"I z zastrzeżeniem ustK PK 

PK t przópadku ucznia klasó f – fffI posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indówiduJ
alnego nauczania dostosowanie wómagań edukacójnóchI o któróch mowa w § P ustK N pkt NI do indówidualnóch 
potrzeb psóchofizócznóch i edukacójnóch ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczeniaK 

§ SK 
mrzó ustalaniu ocenó z wóchowania fizócznegoI technikiI zajęć technicznóchI plastóki i muzóki w szczególności 
bierze się pod uwagę wósiłek wkładanó przez ucznia w wówiązówanie się z obowiązków wónikającóch ze speJ
cófiki tóch zajęćK 

§ 7K 
NK aórektor szkołó zwalnia ucznia z zajęć z wóchowania fizócznegoI zajęć komputerowóch na podstawie opinii 

o ograniczonóch możliwościach uczestniczenia ucznia w tóch zajęciachI wódanej przez lekarzaI na czas określoJ
nó w tej opiniiK 

   OK t przópadku zwolnienia z zajęć wóchowania fizócznego tólko z określonego rodzaju ćwiczeńI uczeń otrzóJ 
       muje ocenę śródroczną lub rocznąK 

  t przópadku całkowitego zwolnienia z zajęć wóchowania fizócznegoI przekraczającego w sumie RM% odbóJ 
   tóch zajęć uczeń nie otrzómuje ocenó śródrocznej lub rocznejK 
PK geżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć z wóchowania fizócznegoI informatóki lub zajęć komputerowóch unieJ

możliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej ocenó klasófikacójnejI w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 
ocenó klasófikacójnej wpisuje się "zwolnionó" albo IIzwolniona”K 
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§ UK hlasófikowanie 
NK hlasófikacja śródroczna polega na okresowóm podsumowaniu osiągnięć edukacójnóch ucznia z zajęć edukacójJ

nóchI określonóch w szkolnóm planie nauczaniaI i zachowania ucznia oraz ustaleniu J według skali określonej 
w § V ust N i O oraz w § NM ust O i P J śródrocznóch ocen klasófikacójnóch z zajęć edukacójnóch i śródrocznej 
ocenó klasófikacójnej zachowaniaI z zastrzeżeniem ustK 4K 

OK hlasófikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu stóczniuK 
PK hlasófikacja roczna w klasach fJfff polega na podsumowaniu osiągnięć edukacójnóch z zajęć edukacójnóch 

i zachowania ucznia w danóm roku szkolnóm oraz ustaleniu jednej rocznej ocenó klasófikacójnej Eopisowej) 
z zajęć edukacójnóch i rocznej ocenó klasófikacójnej zachowania Eopisowej)I zgodnie z § V ustK O i § NM ustK PI 
z zastrzeżeniem ustK 4K 

4K ooczna opisowa ocena klasófikacójna z zajęć edukacójnóchI o której mowa w ustK PI uwzględnia poziom opaJ
nowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wómagań określonóch w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla f etapu edukacójnego oraz wskazuje potrzebó rozwojowe i edukacójne ucznia związaJ
ne z przezwóciężaniem trudności w nauce lub rozwojem uzdolnieńK 

RK hlasófikacja roczna ucznia z upośledzeniem umósłowóm w stopniu umiarkowanóm lub znacznóm w klasach fJ
fff polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacójnóch z zajęć edukacójnóch i jego zachowania w danóm roJ
ku szkolnóm oraz ustaleniu jednej rocznej ocenó klasófikacójnej z zajęć edukacójnóch i  rocznej ocenó klasófikaJ
cójnej zachowaniaI zgodnie z § V ustK P i § NM ustK 4K 

SK hlasófikacja rocznaI w klasach fs – sf polega na podsumowaniu osiągnięć edukacójnóch ucznia z zajęć edukaJ
cójnóchI określonóch w szkolnóm planie nauczaniaI i zachowania ucznia w danóm roku szkolnóm oraz ustaleniu 
rocznóch ocen klasófikacójnóch z zajęć edukacójnóch i rocznej ocenó klasófikacójnej zachowaniaI według skaliI 
o której mowa w § V ustK N i § NM ustK OK 

§ VK 
NK lcenó bieżące oraz śródroczne i roczne ocenó klasófikacójne z zajęć edukacójnóch w klasach fs J sfI ustala się 

w stopniach według następującej skaliW 
N) stopień celującó J S; 
O) stopień bardzo dobró J R; 
P) stopień dobró J 4; 
4) stopień dostatecznó J P; 
R) stopień dopuszczającó J O; 
S) stopień niedostatecznó J NI 

OK t klasach fJfff szkołó podstawowej śródroczne i roczne ocenó klasófikacójne z zajęć edukacójnóch są ocenami 
opisowómiK 

PK t klasach fJfff ocenó bieżące oraz śródroczne i roczne ocenó klasófikacójne z zajęć edukacójnóch dla uczniów 
z upośledzeniem umósłowóm  w stopniu umiarkowanóm lub znacznóm są ocenami opisowómiK 

4K lcenó klasófikacójne z zajęć edukacójnóch nie mają wpłówu na ocenę klasófikacójną zachowaniaK 
RK lcena z religii w klasach f – sf jest wóstawiana według skali ocen ustalonej w § V ustKNK 

§ 10K 
NK Śródroczna i roczna ocena klasófikacójna zachowania uwzględnia w szczególnościW 

N) wówiązówanie się z obowiązków ucznia; 
O) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
P) dbałość o honor i tradócje szkołó; 
4) dbałość o piękno mowó ojczóstej; 
R) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innóch osób; 
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S) godneI kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
T) okazówanie szacunku innóm osobomK 

OK Śródroczną i roczną ocenę klasófikacójną zachowania w klasach fs J sfI ustala się według następującej skaliW 
N) wzorowe; 
O) bardzo dobre; 
P) dobre; 
4) poprawne; 
R) nieodpowiednie; 
S) naganneI 
z zastrzeżeniem ustK RK 

PK t klasach fJfff śródroczne i roczne ocenó klasófikacójne zachowania są ocenami opisowómiK 
4K t klasach fJfff śródroczne i roczne ocenó klasófikacójne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umósłowóm  

w stopniu umiarkowanóm lub znacznóm są ocenami opisowómiK 
RK lcena klasófikacójna zachowania nie ma wpłówu naW 

N) ocenó klasófikacójne z zajęć edukacójnóch; 
O) promocję do klasó programowo wóższej lub ukończenie szkołóK 

    SK mrzó ustalaniu ocenó klasófikacójnej zachowania uczniaI u którego stwierdzono zaburzenia lub odchólenia rozJ
wojowe uwzględnia się wpłów stwierdzonóch zaburzeń lub odchóleń na jego zachowanie na podstawie orzeJ
czenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indówidualnego nauczania lub opinii poradni psóchologicznoJ
pedagogicznejI w tóm poradni specjalistócznejK 

    TK  oada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasó programowo wóższej lub nieukończeniu 
szkołó przez uczniaI któremu w danej szkole co najmniej dwa razó z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klaJ
sófikacójną zachowaniaK 

§ 11K 
        rczeńI u którego w wóniku klasófikacji śródrocznej stwierdzonoI że jego poziom osiągnięć edukacójnóch 
        uniemożliwi lub utrudni mu kontónuowanie nauki w klasie programowo wóższejI ma możliwość uzupełnieJ 
        nia braków poprzez udziałW 

a) zajęciach wórównawczóch – klasó f – fff 
b) w zajęć korekcójno – kompensacójnóchI 
c) w zajęciach prowadzonóch przez bibliotekę lub świetlicę szkolną – klasó fs J sfK 

§ 1OK 
    NK Śródroczne i roczne ocenó klasófikacójne z obowiązkowóch zajęć edukacójnóch ustalają nauczóciele proJ 
        wadzącó poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacójneI a śródroczną i roczną ocenę klasófikacójną zaJ 
        chowania J wóchowawca klasó po zasięgnięciu opinii nauczócieliI o której mowa w § NR ust NI uczniów daJ 
         nej klasó oraz ocenianego uczniaI o której mowa w § NR ust NK 

OK Śródroczne i roczne ocenó klasófikacójne z dodatkowóch zajęć edukacójnóch ustalają nauczóciele prowadzącó 
poszczególne dodatkowe zajęcia edukacójneK 

   PK  Śródroczna i roczna ocena klasófikacójna z dodatkowóch zajęć edukacójnóch nie ma wpłówu na promocję 
        do klasó programowo wóższej ani na ukończenie szkołóK 
 

§ 1P fnformacja o ocenach niedostatecznóch i nagannej 
 
   NK ka miesiąc przed śródrocznóm lub końcoworocznóm klasófikacójnóm posiedzeniem oadó medagogicznej 
       kauczóciel informuje ustnie ucznia o przewidówanej dla niego niedostatecznej ocenie śródrocznej lub roczJ 
       nej z zajęć edukacójnóch i nagannej ocenie zachowaniaK 
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   OK kauczóciel przedmiotu i wóchowawca klasó równocześnie pisemnie informuje szkolnego pedagoga o przeJ 
       widówanóch ocenach niedostatecznóch śródrocznóch lub rocznóch i nagannej ocenie zachowaniaK 
   PK medagog pisemnie zawiadamia rodziców o przewidówanóch ocenach niedostatecznóch i nagannej ocenie 
       zachowaniaK misemne powiadomienie pedagoga przekazówane jest rodzicowi przez dziecko i w ciągu trzech 
       dni potwierdzone podpisem zostaje zwrócone pedagogowiK 
   4K t przópadku braku potwierdzenia przez rodzica wóżej wómienionego pisma dórektor pzkołó powiadamia 
       rodziców o przewidówanóch ocenach niedostatecznóch i nagannej ocenie zachowania listem poleconómK 
   RK geżeli bezpośrednio przed zakończeniem f semestru lub roku szkolnegoI zaistnieje konieczność wóstawienia 
       nagannej ocenó zachowaniaI wóchowawca natóchmiast informuje pisemnie o powóższóm fakcie rodzicaK 
       modpisane przez rodzica pismo pozostaje w dokumentacji szkołóK 
   SK t przópadku nieobecności pedagoga o przewidówanóch ocenach niedostatecznóch  i nagannej ocenie zaJ 
       chowania informuje rodziców pisemnie dórektor pzkołóK 

  rwagaW munktó od N – S dotóczą powiadomienia rodziców na miesiąc przed posiedzeniem klasófikacójnóm 
oadó medagogicznejK 

TK ka tódzień przed śródrocznóm i rocznóm klasófikacójnóm zebraniem plenarnóm radó pedagogicznej naJ 
     uczóciele prowadzącó poszczególne zajęcia edukacójne informują ucznia i jego rodziców o przewidówanóch 
     dla niego śródrocznóch i rocznóch ocenach klasófikacójnóch z zajęć edukacójnóchI a wóchowawca klasó 
    o przewidówanej rocznej ocenie klasófikacójnej zachowaniaK mroponowana ocena zostaje wpisana do 
    dzienniczka ucznia w tabeli ocen za f semestr lub za rok szkolnóK 
 

§ 14 Egzamin sprawdzającó 
 
NK  rstalona przez nauczóciela ocena klasófikacójna śródroczna lub roczna może bóć zmieniona tólko w wóniJ 
     ku egzaminu sprawdzajacegoK 
     Abó uzóskać wóższą niż przewidówana śródroczną i roczną ocenę klasófikacójną z obowiązkowóch i dodatJ 

          kowóch zajęć edukacójnóch uczeń lub jego rodziceI co najmniej na trzó dni przed posiedzeniem radó pedagoJ
gicznej składają do dórektora szkołó umotówowanó wniosek o egzamin sprawdzającóK bgzamin przeprowadza 
się na dzień po posiedzeniu klasófikacójnóm radó pedagogicznejK 

OK bgzamin sprawdzającó przeprowadza komisja powołana przez dórektora pzkołóK 
t skład komisji wchodząW 
J   dórektor pzkołó albo nauczóciel zajmującó inne stanowisko kierownicze J jako przewodniczącó komiJ 
    sjiI 
- nauczóciel prowadzącó dane zajęcia edukacójne J jako egzaminującóI 
- nauczóciel prowadzącó takie same lub pokrewne zajęcia edukacójne J jako członek komisjiK 

PK kauczóciel może bóć zwolnionó z udziału w pracó komisji przeprowadzającej egzamin sprawdzającó na 
własną prośbę lub w innóchI szczególnie uzasadnionóch przópadkachK t takim przópadku dórektor pzkołó 

      powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczóciela prowadzącego takie same zajęcia edukacójneI z tómI 
      że powołanie nauczóciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z jej dórektoremK 
4K  bgzamin sprawdzającó składa się z części pisemnej oraz ustnejI z wójątkiem egzaminu z plastókiI muzókiI 
     informatókiI zajęć komputerowóchI zajęć technicznóchI techniki oraz wóchowania fizócznegoI z któróch 
     egzamin ma przede wszóstkim formę ćwiczeń praktócznóchK 
      ka egzaminie uwzględnione są zadania o wómaganiach o jeden poziom wóższóchK 

    RK w przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierającó w szczególnościW 
N) skład komisjiI o której mowa w ustK OI 
O) termin egzaminu sprawdzajacego; 
P) zadania Ećwiczenia) egzaminacójne; 
4) wóniki egzaminu sprawdzającego oraz uzóskane ocenóK 



 U

      ao protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnóch odpowiedziach uczniaK mroJ 
      tokół stanowi załącznik do arkusza ocen uczniaK 
     rstalona przez komisję ocena nie może bóć niższa od ustalonej wcześniej i jest oceną ostatecznąK 

§ 1RK lcenianie zachowania 
NK lcenę klasófikacójną zachowania opiniują wszóscó nauczóciele uczącó w danóm oddzialeK 
    hażdó wóchowawca klas fs – sf wópełnia Tabelę pomocniczą do oegulaminu oceniania zachowania. rzóJ

skanie opinii nauczócieli polega na zapoznaniu się z propozócją wóchowawcó klasóI dokonaniu uzgodnień z 
wóchowawcą i złożeniu podpisuI będącego akceptacjąK rzóskanie opinii uczniów polega na przedstawieniu na 
godzinie wóchowawczej sumó uzóskanóch przez każdego ucznia punktówI wósłuchaniu uczniówI w tóm ucznia 
zainteresowanego i przedstawieniu ostatecznej propozócji ocenóK lpinia zainteresowanego ucznia może bóć 
przedstawiona wóchowawcó w innóm czasieI jednak w dniuI w któróm wóchowawca uzgadniał propozócję oceJ
nó zachowaniaK 

OK Abó uzóskać wóższą niż przewidówana śródroczną i roczną ocenę klasófikacójną z zachowania uczeń lub jeJ 
    go rodziceI co najmniej na trzó dni przed posiedzeniem radó pedagogicznej składają do dórektora szkołó 
    umotówowanó wniosek o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego prawidłowość wóstawionej 
     ocenóK 
PK mostępowanieI o któróm mowa w ustKO przeprowadza dórektor pzkołó na najbliższóm posiedzeniu radó peJ 
    dagogicznejK lcena ustalona na posiedzeniu radó jest ostatecznaK 
 

§ 1SK Egzamin klasófikacójnó 
NK rczeń może nie bóć klasófikowanó z jednegoI kilku lub wszóstkich zajęć edukacójnóchI jeżeli brak jest  
     podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej ocenó klasófikacójnej z powodu nieobecności ucznia na zaję   
     ciach edukacójnóch przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnóm planie naucza  
     niaK 
OK rczeń nieklasófikowanó z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasófikacójnóK 
PK mo f semestrze na wniosek ucznia nieklasófikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub naJ 
    wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wórazić zgodę na egzamin klasófikacójnóK t przópadku 
    braku podstaw do ustalenia rocznóch ocen klasófikacójnóch z najwóżej trzech przedmiotów z powodu nieJ 
    usprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wórazić zgodę na egzamin klasófikacójnóK 
    t przópadku braku podstaw do ustalenia rocznóch ocen klasófikacójnóch z więcej niż trzech przedmiotów z 
    powodu nieusprawiedliwionej nieobecności uczeń nie otrzómuje promocji do klasó programowo wóższej i 
    powtarza klasęK 
4K bgzamin klasófikacójnó zdaje również uczeńW 

N) realizującóI na podstawie odrębnóch przepisówI indówidualnó tok nauki; 
O) spełniającó obowiązek szkolnó lub obowiązek nauki poza szkołąK 

RK bgzamin klasófikacójnó przeprowadzanó dla uczniaI o  któróm mowa w ustK 4 pkt OI nie obejmuje obowiązkoJ
wóch zajęć edukacójnóchW technikaI plastókaI muzóka i wóchowanie fizóczne oraz dodatkowóch zajęć edukacójJ
nóchK 

SK rczniowiI o któróm mowa w ustK 4 pkt OI zdającemu egzamin klasófikacójnó nie ustala się ocenó zachowaniaK 
TK bgzaminó klasófikacójne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnejI z zastrzeżeniem ustK UK 
UK bgzamin klasófikacójnó z plastókiI muzókiI technikiI informatókiI zajęć komputerowóchI zajęć technicznóchI  

i wóchowania fizócznego ma przede wszóstkim formę zadań praktócznóchK 
VK Termin egzaminu klasófikacójnego uzgadnia z uczniem i jego rodzicami dórektor szkołó lub w jego imieniu wóJ

chowawca klasóW 
N) uczeń akceptuje ustnie propozócje terminu egzaminu klasófikacójnegoI 



 V

O) rodzice składają podpis pod informacją pisemną dórektora lub wóchowawcó klasóK 
NMK bgzamin klasófikacójnó dla uczniaI o któróm mowa w ustK OI P i 4 pkt NI przeprowadza nauczóciel danóch zajęć 

edukacójnóch w obecnościI wskazanego przez dórektora szkołóI nauczóciela takich samóch lub pokrewnóch zaJ
jęć edukacójnóchK 

NNK bgzamin klasófikacójnó dla uczniaI o któróm mowa w ustK 4 pkt OI przeprowadza komisjaI powołana przez dóJ
rektora szkołóI któró zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku naJ
uki poza szkołąK t skład komisji wchodząW 
N) dórektor szkołó albo nauczóciel zajmującó w tej szkole inne stanowisko kierownicze J jako przewodniczącó 

komisji; 
O) nauczóciele zajęć edukacójnóch określonóch w szkolnóm planie nauczania dla odpowiedniej klasóK 

NOK mrzewodniczącó komisji uzgadnia z uczniemI o któróm mowa w ustK 4 pkt OI oraz jego rodzicamiI liczbę zajęć 
edukacójnóchI z któróch uczeń może zdawać egzaminó w ciągu jednego dnia i sporządza plan egzaminów klasóJ
fikacójnóchW 

N) uczeń akceptuje ustnie propozócje przewodniczącego komisjiI 
O) rodzice składają podpis pod informacją pisemną przewodniczącego komisjiK 

NPK t czasie egzaminu klasófikacójnego mogą bóć obecni J w charakterze obserwatorów J rodzice ucznia J po złoJ
żeniu do dórektora szkołó na trzó dni przed egzaminem pisemnego wnioskuK 

N4K w przeprowadzonego egzaminu klasófikacójnego sporządza się protokół zawierającó w szczególnościW 
N) imiona i nazwiska nauczócieliI o któróch mowa w ustK NMI a w przópadku egzaminu klasófikacójnego przeJ

prowadzanego dla uczniaI o któróm mowa w ustK 4 pkt O J skład komisji; 
O) termin egzaminu klasófikacójnego; 
P) zadania Ećwiczenia) egzaminacójne; 
4) wóniki egzaminu klasófikacójnego oraz uzóskane ocenóK 

ao protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnóch odpowiedziach uczniaK mrotokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen uczniaK 

NRK t przópadku nieklasófikowania ucznia z zajęć edukacójnóchI w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 
ocenó klasófikacójnej wpisuje się "nieklasófikowanó"K 

§ 17K 
NK rstalona przez nauczóciela albo uzóskana w wóniku egzaminu klasófikacójnego śródroczna lub roczna ocena 

klasófikacójna z zajęć edukacójnóch jest ostatecznaI z zastrzeżeniem ustK O i § NUK 
OK rstalona przez nauczóciela albo uzóskana w wóniku egzaminu klasófikacójnego niedostateczna śródroczna lub 

roczna ocena klasófikacójna z zajęć edukacójnóch może bóć zmieniona w wóniku egzaminu poprawkowegoI 
z zastrzeżeniem § NT ustK N i § NUK 

PK rstalona przez wóchowawcę klasó roczna ocena klasófikacójna zachowania jest ostatecznaI z zastrzeżeniem 
§ NUK 

§ 1UK lcena wóstawiona niezgodnie z przepisami prawa 
NK rczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dórektora szkołóI jeżeli uznająI że śródroczna lub roczna 

ocena klasófikacójna z zajęć edukacójnóch lub roczna ocena klasófikacójna zachowania została ustalona nieJ
zgodnie z przepisami prawa dotóczącómi tróbu ustalania tej ocenóK wastrzeżenia mogą bóć zgłoszone w terminie 
do T dni po zakończeniu zajęć dódaktócznoJwóchowawczóchK 

OK t przópadku stwierdzeniaI że śródroczna lub roczna ocena klasófikacójna z zajęć edukacójnóch lub roczna 
ocena klasófikacójna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotóczącómi tróbu ustalania tej 
ocenóI dórektor szkołó powołuje komisjęI któraW 



 NM

N) w przópadku śródrocznej lub rocznej ocenó klasófikacójnej z zajęć edukacójnóch J przeprowadza sprawdzian 
wiadomości i umiejętności uczniaI w formie pisemnej i ustnejI oraz ustala śródroczną lub roczną  ocenę klaJ
sófikacójną z danóch zajęć edukacójnóch; 

O) w przópadku rocznej ocenó klasófikacójnej zachowania J ustala roczną ocenę klasófikacójną zachowania 
w drodze głosowania zwókłą większością głosów; w przópadku równej liczbó głosów decóduje głos przeJ
wodniczącego komisjiK 

PK Termin sprawdzianuI o któróm mowa w ustK O pkt NI uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami Eprawnómi opieJ
kunami)W 

N) uczeń akceptuje ustnie propozócje terminu sprawdzianu poprawkowegoI 
O) rodzice składają podpis pod informacją pisemną dórektora lub wóchowawcó klasóK 

4K t skład komisji wchodząW 
N) w przópadku śródrocznej lub rocznej ocenó klasófikacójnej z zajęć edukacójnóchW 

a) dórektor szkołó albo nauczóciel zajmującó w tej szkole inne stanowisko kierownicze J jako przewodniJ
czącó komisjiI 

b) nauczóciel prowadzącó dane zajęcia edukacójneI 
c) dwóch nauczócieli z danej lub innej szkołó tego samego tópuI prowadzącó takie same zajęcia edukacójne; 

O) w przópadku rocznej ocenó klasófikacójnej zachowaniaW 
a) dórektor szkołó albo nauczóciel zajmującó w tej szkole inne stanowisko 
b) kierownicze J jako przewodniczącó komisjiI 
c) wóchowawca klasóI 
d) wskazanó przez dórektora szkołó nauczóciel prowadzącó zajęcia edukacójne w danej klasieI 
e) pedagogI 
f) psóchologI 
g) przedstawiciel samorządu uczniowskiegoI 
h) przedstawiciel radó rodzicówK 

RK kauczócielI o któróm mowa w ustK 4 pkt N litK bI może bóć zwolnionó z udziału w pracó komisji na własną 
prośbę lub w innóchI szczególnie uzasadnionóch przópadkachK t takim przópadku dórektor szkołó powołuje inJ
nego nauczóciela prowadzącego takie same zajęcia edukacójneI z tóm że powołanie nauczóciela zatrudnionego 
w innej szkole następuje w  porozumieniu z dórektorem tej szkołóK 

SK rstalona przez komisję śródroczna lub roczna ocena klasófikacójna z zajęć edukacójnóch oraz roczna ocena 
klasófikacójna zachowania nie może bóć niższa od ustalonej wcześniej ocenóK lcena ustalona przez komisję jest 
ostatecznaI z wójątkiem niedostatecznej śródrocznej lub rocznej ocenó klasófikacójnej z zajęć edukacójnóchI 
która może bóć zmieniona w wóniku egzaminu poprawkowegoI z zastrzeżeniem § OM ustK NK 

TK w prac komisji sporządza się protokół zawierającó w szczególnościW 
N) w przópadku śródrocznej lub rocznej ocenó klasófikacójnej z zajęć edukacójnóchW 

a) skład komisjiI 
b) termin sprawdzianuI o któróm mowa w ustK O pkt NI 
c) zadania Epótania) sprawdzająceI 
d) wónik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

O) w przópadku rocznej ocenó klasófikacójnej zachowaniaW 
a) skład komisjiI 
b) termin posiedzenia komisjiI 
c) wónik głosowaniaI 
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniemK 
mrotokół stanowi załącznik do arkusza ocen uczniaK 



 NN

UK ao protokołuI o któróm mowa w ustK T pkt NI dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnóch 
odpowiedziach uczniaK 

VK rczeńI któró z przóczón usprawiedliwionóch nie przóstąpił do sprawdzianuI o któróm mowa w ustK O pkt NI 
w wóznaczonóm terminieI może przóstąpić do niego w dodatkowóm terminieI wóznaczonóm przez dórektora 
szkołóK 

NMK mrzepisó ustK NJV stosuje się odpowiednio w przópadku śródrocznej lub rocznej ocenó klasófikacójnej z zajęć 
edukacójnóch uzóskanej w wóniku egzaminu poprawkowegoI z tómI że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wónosi 
R dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowegoK t tóm przópadkuI ocena ustalona przez komisję jest 
ostatecznaK 

§ 1VK Egzamin poprawkowó 
NK mocząwszó od klasó fs szkołó podstawowejI uczeńI któró w wóniku klasófikacji śródrocznej lub rocznej uzóJ

skał ocenę niedostateczną z jednóch albo dwóch obowiązkowóch zajęć edukacójnóchI może zdawać egzamin 
poprawkowó z tóch zajęćK 

OK bgzamin poprawkowó składa się z części pisemnej oraz części ustnejI z wójątkiem egzaminu z plastókiI muzókiI 
informatókiI zajęć komputerowóchI zajęć technicznóchI techniki oraz wóchowania fizócznegoI z któróch egzaJ
min ma przede wszóstkim formę zadań praktócznóchK 

ka egzaminie uwzględnione są zadania o wómaganiach o jeden poziom wóższóchK 
PK Termin egzaminu poprawkowego wóznacza dórektor szkołó w ostatnim tógodniu ferii zimowóch lub w ostatJ

nim tógodniu ferii letnichK 
4K bgzamin poprawkowó przeprowadza komisja powołana przez dórektora szkołóK t skład komisji wchodząW 

N) dórektor szkołó albo nauczóciel zajmującó w tej szkole inne stanowisko kierownicze J jako przewodniczącó 
komisji; 

O) nauczóciel prowadzącó dane zajęcia edukacójne J jako egzaminującó; 
P) nauczóciel prowadzącó takie same lub pokrewne zajęcia edukacójne J jako członek komisjiK 

RK kauczócielI o któróm mowa w ustK 4 pkt OI może bóć zwolnionó z udziału w pracó komisji na własną prośbę lub 
w innóchI szczególnie uzasadnionóch przópadkachK t takim przópadku dórektor szkołó powołuje jako osobę 
egzaminującą innego nauczóciela prowadzącego takie same zajęcia edukacójneI z tóm że powołanie nauczóciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dórektorem tej szkołóK 

SK w przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierającó w szczególnościW 
N) skład komisji; 
O) termin egzaminu poprawkowego; 
P) pótania egzaminacójne; 
4) wónik egzaminu poprawkowego oraz uzóskaną ocenęK 
ao protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnóch odpowiedziach uczniaK mrotokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen uczniaK 
TK rczeńI któró z przóczón usprawiedliwionóch nie przóstąpił do egzaminu poprawkowego w wóznaczonóm terJ

minieI może przóstąpić do niego w dodatkowóm terminieI wóznaczonóm przez dórektora szkołóI nie później niż 
do końca wrześniaK 

UK rczeńI któró nie zdał egzaminu poprawkowegoI nie otrzómuje promocji do klasó programowo wóższej  
i powtarza klasęI z zastrzeżeniem ustK V 

VK rwzględniając możliwości edukacójne uczniaI rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu eduJ 
    kacójnego promować do klasó programowo wóższej uczniaI któró nie zdał egzaminu poprawkowego 
    z jednóch obowiązkowóch zajęć edukacójnóchI pod warunkiemI że te obowiązkowe zajęcia edukacójne sąI 
    zgodnie ze szkolnóm planem nauczaniaI realizowane w  klasie programowo wóższejK 



 NO

§ O0K mromowanie ucznia 
NK rczeń klasó fJfff szkołó podstawowej otrzómuje promocję do klasó programowo wóższejI z zastrzeżeniem 

ustK TK 
OK ka wniosek rodziców i po uzóskaniu zgodó wóchowawcó klasó lub na wniosek wóchowawcó klasó i po uzóJ

skani zgodó rodziców rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasó f i ff szkołó podstaJ
wowej do klasó programowo wóższej również w ciągu roku szkolnegoK 

PK mocząwszó od klasó fs szkołó podstawowejI uczeń otrzómuje promocję do klasó programowo wóższejI jeżeli 
ze wszóstkich obowiązkowóch zajęć edukacójnóchI określonóch w szkolnóm planie nauczaniaI uzóskał śródJ
roczne lub roczne ocenó klasófikacójne wóższe od ocenó niedostatecznejI z zastrzeżeniem ustK 4 i § NV ustK VK 

4K mocząwszó od klasó fs szkołó podstawowejI uczeńI któró w wóniku klasófikacji rocznej uzóskał 
z obowiązkowóch zajęć edukacójnóch średnią ocenI co najmniej 4ITR oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zaJ
chowaniaI otrzómuje promocję do klasó programowo wóższej z wóróżnieniemK 

RK rczniowiI któró uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacójne lub religię albo etókęI do średniej ocenI o której 
    mowa w ustK PI wlicza się także roczne ocenó uzóskane z tóch zajęćK 
SK t klasach f – fff ucznia z upośledzeniem umósłowóm w stopniu umiarkowanóm lub znacznóm promuje się do 

klasó programowo wóższejI uwzględniając specófikę kształcenia tego uczniaI w porozumieniu z rodzicamiK 
TK iaureaci konkursów przedmiotowóch o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzómują z danóch zajęć 

edukacójnóch celującą śródroczną lub roczną ocenę klasófikacójnąK rczeńI któró tótuł laureata konkursu przedJ
miotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalistó olimpiadó przedmiotowej 
uzóskał po ustaleniu albo uzóskaniu śródrocznej lub rocznej ocenó klasófikacójnej z zajęć edukacójnóchI otrzóJ
muje z tóch zajęć edukacójnóch celującą końcową ocenę klasófikacójnąK 

SK rczeńI któró nie spełnił warunków określonóch w ustK OI nie otrzómuje promocji do klasó programowo wóższej 
i powtarza klasęI z zastrzeżeniem § NV ustK VK 

VK t wójątkowóch przópadkachI rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasó przez ucznia klasó 
 fJfff szkołó podstawowejI na wniosek wóchowawcó klasó oraz po zasięgnięciu opinii rodzicówK 

NMK lcena z religii nie ma wpłówu na promowanie ucznia do następnej klasóK 
NNK lcena z religii jest umieszczana na świadectwie szkolnóm bezpośrednio po ocenie z zachowaniaI bez    
      umieszczania danóch dotóczącóch rodzaju religii bądź uczęszczania ucznia na zajęcia etókiK 
 

§ O1K rkończenie szkołó 
NK rczeń kończó szkołę podstawowąW 

N) jeżeli w wóniku klasófikacji końcowejI na którą składają się śródroczne i roczne ocenó klasófikacójne 
z obowiązkowóch zajęć edukacójnóch uzóskane w klasie programowo najwóższej oraz roczne ocenó klasófiJ
kacójne z obowiązkowóch zajęć edukacójnóchI któróch realizacja zakończóła się w klasach programowo niżJ
szóchI uzóskał ocenó klasófikacójne wóższe od ocenó niedostatecznej; 

O) jeżeli przóstąpił do sprawdzianuI o któróm mowa w § POI z zastrzeżeniem ustK P oraz §  i PS ustK PK 
OK rczeń kończó szkołę z wóróżnieniemI jeżeli w wóniku klasófikacji końcowejI o której mowa w ustK N pkt NI 

uzóskał z obowiązkowóch zajęć edukacójnóch średnią ocenI co najmniej 4ITR oraz co najmniej bardzo dobrą 
ocenę zachowaniaK 



 NP

oozdział fff 
pprawdzian przeprowadzanó w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

§ OOK 
NK t klasie sf jest przeprowadzanó sprawdzian poziomu opanowania umiejętnościI ustalonóch w standardach 

wómagań będącóch podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku naukiI określonóch w odrębnóch 
przepisachI zwanó dalej "sprawdzianem"K 

§ OPK 
    fnformatorI o któróm mowa w artK Va ustK O pkt Nb ustawóI zawierającó w szczególności opis zakresu  sprawJ

dzianu oraz króteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianuI a także przókładowe zadaniaI jest ogłaJ
szanó nie później niż do dnia PN sierpnia roku poprzedzającego rok szkolnóI w któróm jest przeprowadzanó 
sprawdzianK 

§ O4K 
    pprawdzian przeprowadza się w kwietniuI w terminie ustalonóm przez dórektora Centralnej homisji bgzaminaJ

cójnejI zwanej dalej "homisją Centralną"K 

§ ORK 
NK rczniowie ze specóficznómi trudnościami w uczeniu się mają prawo przóstąpić do sprawdzianu  w warunkach 

i formie dostosowanóch do indówidualnóch potrzeb psóchofizócznóch i edukacójnóch uczniaI na podstawie opiJ
nii publicznej poradni psóchologicznoJpedagogicznejI w tóm publicznej poradni specjalistócznejI albo niepuJ
blicznej poradni psóchologicznoJpedagogicznejI w tóm niepublicznej poradni specjalistócznejI spełniającej waJ
runkiI o któróch mowa w artK TNb ustK Pb ustawóI z zastrzeżeniem ustK OK 

OK t przópadku uczniów posiadającóch orzeczenie o potrzebie indówidualnego nauczania dostosowanie warunJ
ków i formó przeprowadzania sprawdzianu do indówidualnóch potrzeb psóchofizócznóch i edukacójnóch ucznia 
może nastąpić na podstawie tego orzeczeniaK 

   PK lpiniaI o której mowa w ustK NI powinna bóć wódana przez poradnię psóchologiczno J pedagogicznąI w tóm 
       poradnię specjalistócznąI nie później niż do końca września roku szkolnegoI w któróm jest przeprowadzanó 
        sprawdzianI z tóm że nie wcześniej niż po ukończeniu klasó fff szkołó podstawowej; 

4K lpinięI o której mowa w ustK NI rodzice ucznia przedkładają dórektorowi szkołóI w terminie do dnia NR paź 
dziernika roku szkolnegoI w któróm jest przeprowadzanó sprawdzianK 

RK rczniowie chorzó lub niesprawni czasowoI na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowiaI wódanego przez lekaJ
rzaI mogą przóstąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowiaK 

SK wa dostosowanie warunków i formó przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniówI o któróch mowa 
w ustK N i RI odpowiada przewodniczącó szkolnego zespołu egzaminacójnegoI o któróm mowa w § OT ustK NK 

 

§ OSK 
NK iaureaci i finaliści olimpiad przedmiotowóch oraz laureaci konkursów przedmiotowóch o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupó przedmiotów objętóch sprawdzianem są zwolnieni ze sprawJ
dzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzóskanie tótułu odpowiednio laureata lub finalistóK waJ
świadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacójnegoI o któróm mowa w § OT 
ustK NK 

OK wwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzóskaniem najwóższego wónikuK 
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§ O7K 
NK wa organizację i przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada przewodniczącó szkolnego zespołu egzaminacójneJ

goI któróm jest dórektor szkołóK 
OK mrzewodniczącó szkolnego zespołu egzaminacójnegoI nie później niż na O miesiące przed terminem sprawdziaJ

nuI może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacójnego spośród nauczócieli zatrudJ
nionóch w danej szkoleK 

PK geżeli przewodniczącó szkolnego zespołu egzaminacójnego i jego zastępcaI z powodu chorobó lub innóch ważJ
nóch przóczónI nie mogą wziąć udziału w sprawdzianieI dórektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie inJ
nego nauczóciela zatrudnionego w danej szkoleK 

4K mrzewodniczącó szkolnego zespołu egzaminacójnegoI jego zastępca oraz nauczócielI o któróm mowa w ustK PI 
powinni odbóć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianuI organizowane przez komisję okręgowąK 

§ OUK 
NK mrzewodniczącó szkolnego zespołu egzaminacójnego w szkole w szczególnościW 

N) przógotowuje listę uczniów przóstępującóch do sprawdzianu; listę uczniów przewodniczącó szkolnego zeJ
społu egzaminacójnego przesóła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dórektorowi 
komisji okręgowejI w terminie ustalonóm przez dórektora komisji okręgowejI nie później jednak niż do dnia 
PM listopada roku szkolnegoI w któróm jest przeprowadzanó sprawdzian; 

O) nadzoruje przógotowanie salI w któróch ma bóć przeprowadzonó sprawdzianI zgodnie z przepisami bezpieJ
czeństwa i higienó pracó; 

P) powołuje pozostałóch członków szkolnego zespołu egzaminacójnegoI nie później niż na miesiąc przed terJ
minem sprawdzianu; 

4) powołujeI spośród członków szkolnego zespołu egzaminacójnegoI zespołó nadzorujące przebieg sprawdziaJ
nuI o któróch mowa w § PM ustK NI w tóm wóznacza przewodniczącóch tóch zespołów; 

R) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu J przed rozpoczęciem sprawdzianu; 
S) nadzoruje przebieg sprawdzianu; 
T) przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniówI o któróch mowa w § OR ustK N; 
U) sporządza wókaz uczniówI którzó nie przóstąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzianI oraz nieJ

zwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wókaz dórektorowi komisji okręgowej; 
V) zabezpieczaI po zakończeniu sprawdzianuI zestawó zadań i kartó odpowiedzi uczniów i niezwłocznie doJ

starcza je do miejsca wskazanego przez dórektora komisji okręgowej; 
NM) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotóczącej przógotowania i przebiegu 

sprawdzianuK 
OK mrzewodniczącó szkolnego zespołu egzaminacójnego odbiera przesółki zawierające pakietó z zestawami zadań i 

kartami odpowiedzi oraz inne materiałó niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdzaI czó nie zostałó 
one naruszoneI a następnie sprawdzaI czó zawierają one wszóstkie materiałó niezbędne do przeprowadzenia 
sprawdzianuK mrzewodniczącó szkolnego zespołu egzaminacójnego przechowuje i  zabezpiecza wszóstkie mateJ
riałó niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianuK 

PK t przópadku stwierdzeniaI że przesółkiI o któróch mowa w ustK OI zostałó naruszoneI lub nie zawierają wszóstJ
kich materiałów niezbędnóch do przeprowadzenia sprawdzianu I przewodniczącó szkolnego zespołu egzaminaJ
cójnego niezwłocznie powiadamia o tóm dórektora komisji okręgowejK 

§ OVK 
NK pprawdzian trwa SM minutI z zastrzeżeniem ustK PK 

    OK ala uczniówI o któróch mowa w § OR ustK NI czas trwania sprawdzianu może bóć przedłużonóI nie więcej 
        jednak niż o PM minutK 



 NR

 

§ P0K 
NK t przópadku gdó sprawdzian ma bóć przeprowadzone w kilku salachI przewodniczącó szkolnego zespołu egJ

zaminacójnego powołuje zespołó nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnóch salachK wadaniem zespoJ
łu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracó uczniówK 

OK t skład zespołu nadzorującego wchodzą coI najmniej P osobóI w tómW 
N) przewodniczącó; 
O) co najmniej dwóch nauczócieliI z któróch co najmniej jeden jest zatrudnionó w innej szkole lub w placówceK 

PK mrzewodniczącó zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołuI a w szczególności odpowiada za prawidłoJ
wó przebieg sprawdzianu w danej saliK 

4K t przópadkuI gdó w sali jest więcej niż PM uczniówI liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się 
o jedną osobę na każdóch kolejnóch OM uczniówK 

RK kauczóciel zatrudnionó w innej szkole lub w placówce zostaje powołanó w skład zespołu nadzorującego 
w porozumieniu z dórektorem tej szkołó lub placówkiK 

§ P1K 
NK mrzed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczącó szkolnego zespołu egzaminacójnego sprawdzaI czó pakietóI 

zawierające zestawó zadań i kartó odpowiedziI oraz inne materiałó niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianuI 
nie zostałó naruszoneK 

OK t przópadku stwierdzeniaI że pakietó wómienione w ustK NI zostałó naruszoneI przewodniczącó szkolnego zeJ
społu egzaminacójnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o tóm dórektora komisji okręgowejK 

PK t przópadku stwierdzeniaI że pakietó wómienione w ustKNI nie zostałó naruszone przewodniczącó szkolnego 
zespołu egzaminacójnego otwiera je w obecności przewodniczącóch zespołów nadzorującóch oraz przedstawiJ
cieli uczniówI a następnie przekazuje przewodniczącóm zespołów nadzorującóch zestawó zadań i kartó odpoJ
wiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnóch salachK 

4K Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawó zadań i kartó odpowiedzi uczniomI polecając sprawdzenieI 
czó zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletneK 

RK rczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi 
i otrzómuje nowó zestaw zadań lub nową kartę odpowiedziK 

SK fnformację o wómianie zestawu zadań lub kartó odpowiedzi przewodniczącó zespołu nadzorującego zamieszcza 
w protokoleI o któróm mowa w § PV ustK NK mrotokół czótelnie podpisuje uczeńI któró zgłosił braki w zestawie 
zadań lub karcie odpowiedziK 

TK ka zestawie zadań i karcie odpowiedziI przed rozpoczęciem sprawdzianuI wpisuje się kod uczniaI nadanó przez 
komisję okręgowąK rczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedziK 

§ POK 
NK t czasie trwania sprawdzianu każdó uczeń pracuje przó osobnóm stolikuK ptoliki są ustawione w jednóm kieJ

runkuI w odległości zapewniającej samodzielność pracó uczniówK 
OK t saliI w której jest przeprowadzanó sprawdzianI nie można korzóstać z żadnóch urządzeń telekomunikacójJ

nóchK 
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§ PPK 
NK pprawdzian rozpoczóna się z chwilą zapisania w widocznóm miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzoruJ

jącego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracóK 
OK t czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać saliK t szczególnie uzasadnionóch przópadJ

kach przewodniczącó zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie saliI po zapewnieniu waJ
runków wókluczającóch możliwość kontaktowania się ucznia z innómi osobamiI z wójątkiem osób udzielającóch 
pomocó medócznejK 

PK t czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebówać wółącznie uczniowieI przewodniczącó szkolnego zespołu 
egzaminacójnegoI osobó wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osobóI o któróch mowa w § 4MK 

4K t czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnóch wójaśnień dotóczącóch zadań ani ich nie komenJ
tujeK 

§ P4K 
       t przópadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązówania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca praJ 
       widłowó przebieg sprawdzianu w sposób utrudniającó pracę pozostałóm uczniomI przewodniczącó szkolnego 
       zespołu egzaminacójnego unieważnia pracę tego ucznia i przerówa jego sprawdzianK fnformację o unieważJ 
       nieniu pracó ucznia i  przerwaniu sprawdzianu zamieszcza się w protokoleI o któróm mowa w § PV ustK NK 
        mrzepisó § PS ustK N i O stosuje się odpowiednioK 

§ PRK 
NK rczeń może uzóskać na sprawdzianie maksómalnie 4M punktówK 
OK mrace uczniów sprawdzają egzaminatorzó wpisani do ewidencji egzaminatorówI o której mowa w artK Vc ustK O 

pkt T ustawóI powołani przez dórektora komisji okręgowejK tónik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na 
podstawie liczbó punktów przóznanóch przez egzaminatorówK 

PK tónik sprawdzianu ustalonó przez komisję okręgową jest ostatecznóK 

§ PSK 
NK rczeńI któró z przóczón losowóch lub zdrowotnóch nie przóstąpił do sprawdzianu w ustalonóm terminieI albo 

przerwał sprawdzianI przóstępuje do sprawdzianu w dodatkowóm terminie ustalonóm przez dórektora homisji 
CentralnejI nie później niż do dnia OM sierpnia danego rokuI w miejscu wskazanóm przez dórektora komisji 
okręgowejK 

OK rczeńI któró nie przóstąpił do sprawdzianu w terminie do dnia OM sierpnia danego rokuI powtarza ostatnią klasę 
odpowiednio szkołó podstawowej oraz przóstępuje do sprawdzianu w następnóm rokuI z zastrzeżeniem ustK PK 

PK t szczególnóch przópadkach losowóch lub zdrowotnóchI uniemożliwiającóch przóstąpienie do sprawdzianu 
w terminie do dnia OM sierpnia danego rokuI dórektor komisji okręgowejI na udokumentowanó wniosek dórekJ
tora szkołóI może zwolnić ucznia z obowiązku przóstąpienia do sprawdzianuK aórektor szkołó składa wniosek 
w porozumieniu z rodzicami uczniaK 

§ P7K 
   NK  ka wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub 
        jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanóm przez dórektora komisji okręgowejK 
   OK pprawdzone i ocenione prace uczniówI w tóm kartó odpowiedziI które stanowią dokumentację sprawdzianu 
       przechowuje komisja okręgowa przez okres S miesięcóK 

§ PUK 
NK tónik sprawdzianu nie wpłówa na ukończenie szkołóK tóniku sprawdzaniu nie odnotowuje się na świadectwie 

ukończenia szkołóK 
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OK tóniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowóch wónikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja 
okręgowa przekazuje do szkołó nie później niż na T dni przed zakończeniem zajęć dódaktócznoJ
wóchowawczóchI a w przópadkuI o któróm mowa w § PS ustK N J do dnia PN sierpnia danego rokuK 

PK waświadczenieI o któróm mowa w ustK OI dórektor szkołó przekazuje uczniowi lub jego rodzicomK 

§ PVK 
NK mrzewodniczącó szkolnego zespołu egzaminacójnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianuK mrotokół 

podpisują przewodniczącó szkolnego zespołu egzaminacójnego oraz przewodniczącó zespołów nadzorującóchK 
OK mrotokółI o któróm mowa w  ustK NI przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowejK 
PK aokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres S miesięcóK 
4K aokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonóch w odrębnóch przepisachK 

 
oozdział fs 

fnne przepisó dotóczące sprawdzianu 

§ 40K 
NK lbserwatorami sprawdzianu mogą bóćW 

N) delegowani pracownicó ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświató i wóchowania; 
O) delegowani pracownicó homisji Centralnej i komisji okręgowóch; 
P) delegowani pracownicó ministerstw obsługującóch ministrów właściwóch dla zawodów; 
4) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogicznóI organu prowadzącego szkołęI szkół 

wóższóch i placówek doskonalenia nauczócieliI a w przópadku egzaminu zawodowego także delegowani 
przedstawiciele pracodawcówI upoważnieni przez dórektora komisji okręgowejK 

OK aórektor komisji okręgowej może powołaćI w szczególności spośród nauczócieliI ekspertów sprawdzającóch 
prawidłowość przebiegu sprawdzianuK 

§ 41K 

lsobóI o któróch mowa w § 4MI nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianuK 

§ 4OK 
rczeńI któró jest choróI w czasie trwania sprawdzianuI może korzóstać ze sprzętu medócznego i leków koJ 
niecznóch ze względu na chorobęK 

§ 4PK 
NK rczeń możeI w terminie O dni od dató sprawdzianuI zgłosić zastrzeżenia do dórektora komisji okręgowejI jeżeli 

uznaI że w trakcie sprawdzianu zostałó naruszone przepisó dotóczące jego przeprowadzaniaK 
OK aórektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie T dni od dató ich otrzómaniaK oozJ

strzógnięcie dórektora komisji okręgowej jest ostateczneK 
PK t razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotóczącóch przeprowadzania sprawdzianuI na skutek zastrzeżeńI 

o któróch mowa w ustK NI lub z urzęduI dórektor komisji okręgowejI w porozumieniu z dórektorem homisji 
CentralnejI może unieważnić danó sprawdzianI jeżeli to naruszenie mogło wpłónąć na wónik danego 

    sprawdzianuK rnieważnienie może nastąpić w stosunku do wszóstkich uczniówI a także w stosunku do poJ
szczególnóch uczniówK 

4K t przópadku niemożności ustalenia wóników sprawdzianuI z powodu zaginięcia lub zniszczenia arkuszó egzaJ
minacójnóchI kart odpowiedzi lub kart obserwacjiI dórektor komisji okręgowejI w porozumieniu z dórektorem 
homisji CentralnejI unieważnia sprawdzian i zarządza jego ponowne przeprowadzenieK 



 NU

RK t przópadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszó egzaminacójnóch niesamodzielnego rozwiązówania 
zadań przez uczniów dórektor komisji okręgowejI w porozumieniu z dórektorem homisji CentralnejI unieważJ
nia sprawdzian tóch uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenieK 

SK Termin ponownego sprawdzianuI o któróm mowa w ustK P J RI ustala dórektor homisji CentralnejK 

§ 44K 
NK westawó zadań dla sprawdzianu oraz materiałó multimedialne do przeprowadzenia sprawdzianu są przógotoJ

wówaneI przechowówane i przekazówane w warunkach uniemożliwiającóch ich nieuprawnione ujawnienieK 
OK t przópadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań oraz materiałów multimedialnóch decózje co do 

dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dórektor homisji CentralnejK 
§ 4RK 

oegulamin wchodzi w żócie z dniem NS listopada OMNM rokuK 
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