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I 

Cele i zadania szkoły 

 

I. Kształcenie w Szkole Podstawowej nr 48 w Białymstoku ma na celu wielostronny rozwój 

osobowości uwzględniający uzdolnienia, predyspozycje psychofizyczne, a wychowanie 

odbywa się w duchu dobrze pojętego humanizmu. 

II. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata 

III. Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu 

o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, wspomaga 

wychowawczą rolę rodziny. 

IV. Szkoła opiekuje się uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie im 

uczestniczenia w różnego rodzaju kołach zainteresowań; konkursach przedmiotowych, 

artystycznych i sportowych na różnych szczeblach; zgłaszanie najlepszych uczniów do  

stypendiów naukowych. 

V. Szkoła upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec 

problemów ochrony środowiska. 

VI. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły 

i zdania egzaminu ósmoklasisty oraz pomaga dokonać odpowiedniego wyboru szkoły 

ponadpodstawowej poprzez organizowanie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.  

VII. Szczegółowe cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa i uwzględniają : 

1. Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia, a także do pracy i życia w warunkach 

współczesnego świata. 

2. Ułatwienie uczniom odpowiedzialnego funkcjonowania w różnych obszarach życia 

społecznego poprzez: 

a) podnoszenie poziomu kulturowego; 

b) budzenie aspiracji młodzieży; 

c) motywowanie do podnoszenia poziomu wykształcenia i wyników nauczania poprzez 

przyznawanie, zgodnie z regulaminem, tytułu „Najlepszego absolwenta SP48”; podkreślanie 

osiągnięć uczniów na forum szkoły; zgłaszanie najlepszych uczniów do stypendiów 

naukowych; 
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d) nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym 

w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz 

organizacja i zarządzanie projektami. 

3. Zapewnienie uczniom w zakresie nauczania: 

a) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania 

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia, 

b) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 

i etnicznej, 

c) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób, 

d) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

e) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

f) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

g) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

h) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat, 

i) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji, 

j) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

k) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

l) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy, 

m) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

4. Stworzenie uczniom warunków do nabywania umiejętności kluczowych: 

a) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych, 

b) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie 

myślenia matematycznego, 

c) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych 

źródeł, 
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d) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem 

metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie, 

e) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych, 

f) praca w zespole i społeczna aktywność, 

g) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

5. Wspieranie zadań wychowawczych rodziców w poczuciu odpowiedzialności za własne 

życie i rozwój osobowy uczniów poprzez: 

a) rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. 

b) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji 

narodowych,  

c) przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego 

i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.  

d) wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka,  

e) rozwijanie szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie wiedzy 

o zasadach zrównoważonego rozwoju, 

f) motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania 

ekologią. 

g) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami 

upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi 

i symbolami narodowymi. 

6. Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki poprzez organizowanie i prowadzenie: 

a) zajęć integracyjno- adaptacyjnych dla klas pierwszych,  

b) treningu efektywnego uczenia się, 

c) profilaktyki zdrowotnych, psychologicznych i społecznych konsekwencji zachowań 

ryzykownych,  

d) zajęć z zakresu asertywności, 

e) profilaktyki przemocy i agresji w szkole, 

f) profilaktyki uzależnień, 

g) profilaktyki HIV i AIDS, 

h)  zdrowego stylu życia, ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, 

korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki. 
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II 

Tryb oceniania, skala ocen i sposoby informowania rodziców (prawnych 

opiekunów) o efektach pracy ich dzieci. 

 

 

Oceniamy: 

- pracę, postępy – nie stan 

- promując do rozwoju, wyraźniej wskazując uczniowi, co osiągnął, co zrobił 

dobrze, ile potrafi – czego nie umie 

- z pełniejszą  niż dotychczas informacją o aktywności, postępach, trudnościach, 

specjalnych uzdolnieniach uczniów 

 

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 wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 

 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, 

nauczycieli oraz uczniów stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

 

4. Ocenianie ma na celu: 

- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o  postępach w tym zakresie, 

- udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć, 

- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

- motywowanie ucznia do dalszej pracy, 
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- dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

- umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

 

5. Ocenianie obejmuje: 

- formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 

- ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

- bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, według skali i w formach przyjętych w szkole, 

- przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

- ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (I półrocza) 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz warunki ich poprawiania 

a także rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

 

6. Nauczyciele we wrześniu informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobie 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania 

wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej. 

 

7. Wychowawca klasy we wrześniu informuje uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, o sposobie sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

8. W klasach I-III stosuje się szczegółowe zasady oceniania zapisane w załączniku 1 

do WSO. 

 

9. Począwszy od klasy IV oceny roczne (śródroczne) obowiązują w następującej skali: 

- stopień celujący – 6 

- stopień bardzo dobry – 5 

- stopień dobry – 4 
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- stopień dostateczny – 3 

- stopień dopuszczający – 2 

- stopień niedostateczny – 1 

 

10. Dopuszczamy możliwość wprowadzenia do ocen cząstkowych w ciągu roku plusów 

i minusów oraz oznaczania pewnych działań ucznia przez znaki – plusy i minusy. 

 

11. Począwszy od klasy IV śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca 

klasy na podstawie kryteriów przyjętych przez Radę Pedagogiczną (załącznik nr 2) 

i określa w skali: 

- wzorowe 

- bardzo dobre 

- dobre 

- poprawne 

- nieodpowiednie 

- naganne 

Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, w sytuacji, gdy została 

ustalona z zachowaniem przyjętego w szkole trybu postępowania. W przeciwnym 

wypadku można się od niej odwołać do Dyrekcji szkoły. 

11a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń 

lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

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

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni 

opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. 

 

13. Uczeń na bieżąco otrzymuje informacje o swoich postępach w nauce. 

 

14. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 

ocenę powinien ją uzasadnić. 
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15. Rodzice ucznia informacje o jego postępach w nauce mogą otrzymać: 

- na zebraniach rodzicielskich 

- w czasie spotkań indywidualnych (dyżury nauczycieli – harmonogram) 

- w postaci informacji pisemnej sygnalizowanej przez wychowawcę, nauczycieli 

przedmiotów lub innych pracowników szkoły w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku 

elektronicznym. 

 

16. W procesie informowania rodziców o postępach ich dzieci nauczyciel (wychowawca) 

powinien przestrzegać zasady związanej z dostarczeniem informacji zwrotnych: 

- dostarczać informacji, gdy rodzic jest przygotowany na ich przyjęcie, 

- najpierw opisać wyniki pracy ucznia, jego zachowanie, a następnie swoją na nie 

reakcję, 

- przekazać informacje o efektach pracy ucznia, a nie wydawać sąd o uczniu – 

człowieku, 

- podawać informacje w małych dawkach, 

- informacja powinna być szybką reakcję na konkretną zmianę. 

 

17.  Nie później niż tydzień przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele oraz wychowawca są zobowiązani  

poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych 

ocenach klasyfikacyjnych i ocenie klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z ust. II p.13, 

14, 15 i 16 WZO. 

 

18.  Nauczyciele przedmiotów informują wychowawcę o ocenach niedostatecznych 

w jego klasie. 

 

19. Nie później niż na 30 dni przed ustalonym przez Dyrektora szkoły terminem 

klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej wychowawcy klasy informują 

uczniów o przewidywanych ocenach z zachowania. 

 

20. Wychowawca zobowiązany jest w wyznaczonym terminie (nie później niż miesiąc 

przed radą klasyfikacyjną) dostarczyć dyrekcji listę uczniów (wraz z kartami 

dla rodziców), zagrożonych oceną niedostateczną na koniec półrocza lub roku 

szkolnego. Wychowawca oraz nauczyciel przedmiotu, w przypadku kontaktu 
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z rodzicem (opiekunem) ucznia winien poinformować go o grożącej ocenie 

niedostatecznej w formie ustnej i odnotować to w dzienniku lekcyjnym. W przypadku 

braku kontaktu (możliwości), rodzice będą powiadamiani drogą pocztową poprzez 

listy polecone.  

 

 

III 

Dostosowanie wymagań 

 

 

1. Wymagania edukacyjne rozumie się jako oczekiwane osiągnięcia uczniów, polegające 

na skutecznym działaniu w określonych sytuacjach. 

 

2. W klasach IV-VIII wymagania na oceny szkolne związane są z poszczególnymi 

zajęciami edukacyjnymi, przedstawiają zatem tylko nauczyciele prowadzący zajęcia 

w oparciu o realizowany przez siebie program nauczania (zał. nr 3 – Karty – „Jak 

oceniam”). 

 

3. Wymagania na oceny muszą być opracowane w oparciu o przyjęty w szkole system 

oceniania. 

 

4. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, 

o których mowa w ust. III pkt.1, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, umożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki i muzyki należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 



10 

 

6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego i informatyki. 

 

7. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki podejmuje 

dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. 

 

8. W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”. 

 

9. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia 

do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka nowożytnego. 

 

10. W przypadku ucznia, o którym mowa w p.9, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

12. Kryteria ocen powinny być na tyle elastyczne, aby można było uwzględniać zdolności 

poszczególnych uczniów i odnosić ocenę do danego ucznia, a nie do średniego 

poziomu klasy. 

 

IV 

Sposoby sprawdzania postępów uczniów 

 

1. Kontrolując stan wiedzy i umiejętności ucznia należy pamiętać o tym, że każde 

dziecko ma indywidualną drogę rozwoju. 
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2. Ocena szkolna powinna spełniać następujące funkcje: 

- informacyjną, 

- dopingująco – kontrolną, 

- motywacyjną, 

- wychowawczą i moralno – społeczną. 

 

3. Ocena szkolna powinna odzwierciedlać możliwości i wysiłki ucznia. 

 

4. Kontrola powinna być prowadzona systematycznie, tj. równomiernie rozłożona na 

cały okres nauki. 

 

5. O formach, częstotliwości oraz narzędziach i zasadach oceniania w klasach IV-VIII 

informują karty „Jak oceniam?” z uwzględnieniem ogólnie przyjętych zasad: 

a) sprawdziany sumujące  są obowiązkowe, zapowiadane oraz wpisane 

do dziennika elektronicznego z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, 

powinny być poprzedzone lekcją utrwalającą wiadomości i umiejętności, 

b) jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu usprawiedliwionej nieobecności, 

to powinien go napisać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, 

c) uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny ze sprawdzianu do dwóch tygodni 

od otrzymania oceny, w ustalonym terminie dodatkowym (uczeń z 

nieusprawiedliwioną nieobecnością na sprawdzianie traci prawo do poprawy), 

d) uczeń poprawia sprawdzian tylko raz, 

e) do dziennika lekcyjnego nie wpisuje się oceny równorzędnej lub niższej od 

oceny otrzymanej na sprawdzianie, 

f) jeżeli uczeń odmawia pisania sprawdzianu lub jego praca jest niesamodzielna, 

dostaje automatycznie ocenę niedostateczną oraz traci prawo do poprawy 

oceny, 

g) ogranicza się liczbę sprawdzianów do 3 w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż 

do jednego sprawdzianu dziennie, 

h) jeżeli znajomość terminu sprawdzianu będzie przez klasę wykorzystana 

do wagarów lub ucieczek, nauczyciel ma prawo nie podawać uczniom terminu 

przełożonego sprawdzianu, 
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i) formy kontroli bieżąco – kształtującej (np. kartkówki) obejmują wiadomości 

i umiejętności maksymalnie z trzech lekcji, mogą być przeprowadzane 

nie częściej niż raz w tygodniu z danego przedmiotu, ocena z kartkówki 

nie podlega poprawie, 

j) na koniec półrocza nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego, 

k) po nieobecności do 5 dni uczeń ma obowiązek zgłosić się do szkoły 

z uzupełnionym zeszytem, 

l) po feriach świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc) oraz feriach zimowych 

przez okres 3 dni nie przeprowadza się sprawdzianów sumujących, 

m) nie ocenia się ucznia do dwóch dni po tygodniowej, usprawiedliwionej 

nieobecności w szkole, 

n) nie ocenia się ucznia w sytuacjach losowych, 

o) nie ocenia się zachowań ucznia jako formy aktywności przedmiotowej, 

p) respektuje się postanowienia Samorządu Uczniowskiego zaakceptowane przez 

Radę Pedagogiczną, 

q) oceny ze sprawdzianów dyrektorskich nie podlegają poprawie i mają znaczący 

wpływ na ocenę śródroczną oraz roczną, 

 

6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wystawia się na podstawie ocen cząstkowych 

otrzymanych przez ucznia w ciągu półrocza według następującej kolejności i wag: 

Współczynnik 

ważności oceny 
Ocena uzyskana za 

Grupa I 3 

- sprawdzian wewnątrzszkolny (dyrektorski) 

- prace klasowe (sprawdziany, testy) 

- pisanie na zadany temat (na lekcji) 

- osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz innych na szczeblu 

ogólnopolskim i wojewódzkim 

Grupa II 2 

- kartkówki 

- odpowiedzi ustne 

- prace długoterminowe (projekty, prezentacje, referaty) 

- prace wynikające z indywidualnych zainteresowań ucznia 

(dodatkowe) 

- osiągnięcia w konkursach na szczeblu miejskim i powiatowym 

Grupa III 1 

- aktywność na lekcji 

- prace domowe 

- praca w grupie 

- notatki w zeszycie i zeszycie ćwiczeń  

- osiągnięcia w konkursach wewnątrzszkolnych 

- oceny niedostateczne za nieprzygotowanie do lekcji lub 

niezgłoszenie (zatajenie) nieprzygotowania do lekcji 
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Ocena obliczana będzie według następującej formuły i jest oceną wyjściową do wystawienia 

oceny śródrocznej i rocznej. 

 

O – ocena śródroczna i roczna 

Wn – waga oceny cząstkowej 

On – ocena cząstkowa (danej wagi) 

Średnia ocen na poszczególne oceny śródroczne i roczne: 

- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią poniżej 1,60 

- ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 1,60-2,59 

- ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 2,60-3,59 

- ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 3,60-4,59 

- ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią pomiędzy 4,60-5,59 

- ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią powyżej 5,60 

 

Przy wystawianiu oceny rocznej, w indywidualnych przypadkach uwzględniających 

zaangażowanie i całoroczny wkład pracy uczennicy/ucznia, nauczyciel może podwyższyć 

średnią ocen o 0,1. 

 

7. W procesie oceniania powinno się stwarzać sytuacje, w których każdy uczeń będzie miał 

możliwość do zademonstrowania swej wiedzy i umiejętności (różne formy sprawdzania 

wiedzy i umiejętności). 

 

V 

Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

kwalifikacyjnych, według skali określonej w statucie szkoły oraz oceny zachowania 

zgodnie z ust. II p. 5, 6 i 8 WZO. 
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2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, 

w ostatnim tygodniu zajęć pierwszego półrocza w styczniu. 

 

3. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się w czerwcu i polega ona na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania według skali (ust. II p. 5, 6 i 8 WZO. 

 

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a ocenę  zachowania – wychowawca klasy. 

 

5. Uczeń nie może 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 

przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który 

przeprowadzana jest klasyfikacja. 

 

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

7. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

 

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń pełniący obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły 

w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z uczniem i jego 

rodzicami, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia roku 

szkolnego. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

9a. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia.  
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9b. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9c. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej stwierdzono, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę 

uzupełnienia braków. 

 

12. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 

13. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;  
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b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

14. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt.15 lit. a, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), nie później jednak niż 14 dni po zakończeniu 

zajęć dydaktycznych. 

 

15. W skład komisji wchodzą: 

a. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie 

same zajęcia edukacyjne; 

             b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

- wychowawca klasy, 

- wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

- pedagog, 

- psycholog, 

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

- przedstawiciel rady rodziców. 

 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

 

17. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
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- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - skład komisji, 

termin sprawdzianu, zadania (pytania sprawdzające), wynik sprawdzianu oraz 

ustaloną ocenę; do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia; 

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - skład komisji, termin 

posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z 

uzasadnieniem.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

18. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w pkt.15 lit. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

19. Przepisy pkt.12-18 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, 

z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

 

20. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję 

do klasy programowo wyższej.  

20.a) 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.  

20.b) Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo 

na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej 

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i 

osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.  
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21. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał 

roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

 

22. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 

23. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, 

do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

 

24. Uczeń kończy szkołę podstawową 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. 

 

25. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 

 1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;  

2) przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty. 

26. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

27. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 25, 

powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym 

powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty. 
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VI 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt. 10. 

 

2. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

zajęć edukacyjnych ma prawo, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zdawać 

egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 

a. dyrektor szkoły lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne – jako egzaminujący, 

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcie edukacyjne - jako 

członek komisji. 

 

6. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 4b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą nauczyciela prowadzącego takie same zajęcie edukacyjne, z tym, że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły. 
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7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 

ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia.  

     Egzamin poprawkowy zdaje się tylko na ocenę dopuszczającą. 

 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił w wyznaczonym terminie 

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

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

 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę, z zastrzeżeniem pkt. 10. 

 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym 

planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

 

 

VII 

Egzamin ósmoklasisty 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 

 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w terminie określonym przez dyrektora 

Centralnej komisji Egzaminacyjnej: 

a)  w terminie głównym – w kwietniu,  

b) w terminie dodatkowym – w czerwcu. 
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3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące 

przedmioty obowiązkowe:  

1) język polski;  

2) matematykę;  

3) język obcy nowożytny;  

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

lub historia (od roku szkolnego 2021/2022). 

 

4. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy 

się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

4a. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego 

nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej, stanowiącego kontynuację 

nauczania tego języka w klasach I-III. 

 

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 

 

6. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 5 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

 

7. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie ogłoszonym przez 

Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w Biuletynie Informacji Publicznej  

oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, 

są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. 

7a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7, następuje na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia szkoły tytułu odpowiednio laureata 
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lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.  

7b. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 7, 

z innego języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru, niż ten, który 

został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później 

niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję 

egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru. 

 

8. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:  

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;  

2) wskazującą przedmiot do wyboru, o którym mowa w p. 3.4). 

8a. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed 

terminem egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem p. 7, pisemną informację o:  

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;  

2) zmianie przedmiotu do wyboru wskazanego w deklaracji.  

 

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

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

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje 

do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której 

jest uczniem.  

9a. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek 

dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w 

porozumieniu z rodzicami ucznia. 

 

10. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej. 

10a. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej na podstawie:  
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1) liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace 

egzaminacyjne oraz  

2) elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do 

sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych. 

 

11. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują: 

 1) wynik z języka polskiego;  

2) wynik z matematyki;  

3) wynik z języka obcego nowożytnego;  

4) wynik z przedmiotu do wyboru, o którym mowa w p. 3.4). 

 

12. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja 

Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji 

egzaminacyjnych. 

 

13. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

 

14. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom:  

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez 

okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły – w 

przypadku gdy uczeń w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 

2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną przez 

okręgową komisję egzaminacyjną – w przypadku gdy uczeń nie ukończył szkoły 

podstawowej.  
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VIII 

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu 

 

1. Uczeń posiadający 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. Uczeń posiadający 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. Uczeń posiadający 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.  

4. 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. Zaświadczenie o stanie zdrowia przedkłada się 

dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym 

uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

4a. Zaświadczenie o stanie zdrowia, może być przedłożone w terminie późniejszym, 

niezwłocznie po jego otrzymaniu. 

 

5. 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.  
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5a. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później 

niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 

 

6. 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 egzaminu 

ósmoklasisty 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. 

 

7. Uczeń, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego 

tekstu, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, z wyjątkiem egzaminu ósmoklasisty 

z języka obcego nowożytnego – w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, 

na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

 

8. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w ust. 1, polega 

na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia, z tym że nie przygotowuje się odrębnych arkuszy 

egzaminacyjnych dla absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.  

 

9. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w ust. 7 polega 

na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia, 

któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. 

 

10. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa 

w ust. 1–7, polega odpowiednio na:  

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;  
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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.  

 

11. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2–6, nie przygotowuje się odrębnych arkuszy 

egzaminacyjnych.  

 

12. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE 

wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty. 

 

13. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców 

ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

nie później niż do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje 

do egzaminu ósmoklasisty  

 

14. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych 

sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 13, w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania tej informacji. 
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15. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb 

i możliwości ucznia, o którym mowa w ust. 1–7, zapewnia przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego.  

 

16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek 

rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 

z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu ósmoklasisty 

w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, nieujętych w komunikacie dyrektora CKE. 

 

IX 

Ewaluacja  

 

1. Na zakończenie cyklu edukacyjnego (raz na pięć lat) WSO będzie poddawane 

ewaluacji w formie raportu sporządzonego na podstawie ankiet przeprowadzanych 

wśród nauczycieli na zespołach samokształceniowych. 

 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia mogą być wprowadzone w formie aneksu 

do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i winny być zatwierdzone przez Radę 

Pedagogiczną. 

 

Zasady Szkolnego Systemu Oceniania wchodzą w życie z dniem 01 września 2017 r. 

po konsultacji z Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną i zatwierdzone uchwałą 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 48. 


