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Wybrany fragment Statutu Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu 

 
 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  VVIIIIII..  

WWEEWWNNĄĄTTRRZZSSZZKKOOLLNNYY  SSYYSSTTEEMM  OOCCEENNIIAANNIIAA  
 

§56. 

Cele szkolnego systemu oceniania. 

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 
zakresie 

2. Pomaganie uczniowi w planowaniu jego rozwoju poprzez wdrażanie do systematycznej 
pracy 

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy 
4. Zapoznanie uczniów i rodziców ze stawianymi przed uczniami wymaganiami oraz 

zadaniami, wskazanie korzyści z tego wynikających 

5. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom rzetelnej informacji o postępach, trudnościach 
w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia 

6. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej 

 

§57. 

Zasady informowania o wymaganiach edukacyjnych. 

1. Wymagania edukacyjne formułuje każdy nauczyciel zgodnie z przyjętymi w zespołach 
przedmiotowych kryteriami.  

2. Ustala się następujące zasady informowania o wymaganiach edukacyjnych: 
a) uczniów - podanie na pierwszej lekcji organizacyjnej i zapisanie w zeszycie lub 

wklejenie kserokopii wymagań edukacyjnych do danego przedmiotu, wywieszenie 
w widocznym miejscu w salach lekcyjnych 

b) rodziców - w formie ustnej, odczytując je na pierwszym zebraniu, co będzie 

potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym lub podpis pod wklejoną 
przez ucznia do zeszytu kserokopią wymagań 

3. Zestaw wymagań edukacyjnych do każdego przedmiotu dostępny jest w bibliotece 
szkolnej. 

 
§58. 

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych: 

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej dostosować 
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, u którego 
stwierdzono trudności w uczeniu się oraz stosować wskazania dotyczące specjalnych 

wymagań. Dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje po uzgodnieniach 
z pedagogiem szkolnym. 

 
§59. 

Ocenianie w klasach I – III – kształceniu zintegrowanym 

1. W nauczaniu zintegrowanym obowiązuje ocenianie opisowe.  

2. W ocenianiu semestralnym i rocznym obowiązuje arkusz oceny opisowej stanowiący 
załącznik do niniejszego dokumentu. 

3. W ocenianiu bieżącym wiadomości i umiejętności uczniów stosuje się określenia: 

a) świetnie 
b) bardzo dobrze, gratuluję 

c) dobrze 
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d) popracuj jeszcze 

e) musisz dużo pracować 
4. Dla potrzeb nauczycieli, ze względu na wpis do dziennika wprowadza się zapis 

punktowy, o którym są informowani rodzice: 
a) 5 pkt. - świetnie 
b) 4 pkt. - bardzo dobrze, gratuluję 

c) 3 pkt. - dobrze 
d) 2 pkt. - popracuj jeszcze 

e) 1 pkt. - musisz dużo pracować 
 

§60. 

Ocenianie w klasach IV-VI 

1. Oceny w klasach IV-VI przyznawane są za: 
a) Prace klasowe 
b) Sprawdziany 

c) Klasówki 
d) Prace domowe 

e) Ćwiczenia 
f) Odpowiedzi ustne 
g) Ćwiczenia praktyczne 

h) Aktywność 
i) Prace dodatkowe 

j) Prace w grupie 
k) Przygotowanie do lekcji 
l) Czytanie  

m) Prace długoterminowe 
n) Prace wytwórcze 

o) Zeszyt 
p) Grę na instrumencie 

2. Sprawdzianem nazywamy pracę pisemną obejmującą wiadomości i umiejętności 

z zakresu więcej niż 3 tematów lekcyjnych, trwającą całą jednostkę lekcyjną. Przyjmuje 
się zasadę, że w przypadku sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych uczniów w formie 

pisemnej obejmującego większą część realizowanego programu, w jednym dniu może 
być tylko jeden i nie więcej niż trzy w tygodniu. Sprawdzian taki powinien być 

zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. 
3. Kartkówka to sprawdzian obejmujący do 3 tematów lekcyjnych, trwający do 20 minut. 
4. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki 

w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie 
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego rodzic przedstawia 
orzeczenie lekarskie za pośrednictwem wychowawcy do dyrektora szkoły. Dyrektor 
szkoły na podstawie orzeczenia zwalnia ucznia z wymienionych wyżej zajęć 

edukacyjnych na czas określony w zaświadczeniu 
6. W przypadku zwolnienia ucznia  z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 
 

§61. 

Ocena zachowania uczniów 

1. W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową. 
2. Kryteria oceny opisowej zachowania są następujące: 

Uczeń: 

a) Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania  
b) nie korzysta z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie 

szkoły. 
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c) Zachowuje się kulturalnie - potrafi używać zwrotów grzecznościowych 

d) Nawiązuje kontakty z kolegami-pomaga im, inicjuje działania na rzecz innych dzieci 
e) Włącza się do działań organizowanych przez innych 

f) Akceptuje zasady pracy w grupie-integruje się z zespołem, jest odpowiedzialny za 
siebie i innych, dzieli się pomysłami i doświadczeniami z kolegami, pomaga innym, 
jest tolerancyjny, życzliwy, akceptuje pomysły i pracę kolegów, dba o wspólny udział 

w osiąganiu celu 
g) Przestrzega zasad higieny osobistej i estetyki ubioru (nosi jednolity strój uczniowski 

oraz strój galowy podczas uroczystości szkolnych, wyjść do teatru, opery) 
h) Wyraża emocje w sposób akceptowany przez innych  
i) Potrafi opanować własne negatywne emocje 

j) Nawiązuje kontakt z nauczycielem, samodzielnie zadaje pytania, bierze udział 
w dyskusji, wyraża swoje zdanie 

k) Akceptuje obowiązki wynikające z roli ucznia 
l) Potrafi kierować pracą grupy, organizować ją, ale nie dominuje nad innymi i nie 

narzuca swoich poglądów 

m) Umie rozwiązywać sytuacje konfliktowe - łagodzi spory, nigdy nie zachowuje się 
agresywnie w stosunku do rówieśników ani do innych ludzi, stara się być obiektywny 

w wyrażaniu sądów o innych, jest koleżeński 
n) Dba o otaczającą go przyrodę 
o) Jest pracowity i obowiązkowy 

3. Zachowanie uczniów w klasach IV-VI określa się stosując 6 stopniową skalę: wzorowe, 
bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.  

4. Ustalanie oceny zachowania odbywa się na podstawie „Arkusza oceny zachowania” 
przyjętego przez Radę Pedagogiczną, rodziców i Samorząd Uczniowski. 

 

 
Arkusz oceny zachowania 

 

Rok szkolny …………………………………. 
Klasyfikacja …………………………………. 

……………………………………………………… 
imię i nazwisko ucznia, klasa 

 
 

Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń/uczennica, u którego/której stwierdza się jedno 
zachowanie określone w punktach:1,2,3; dwa zachowania określone poniżej 

w punktach:4,5,6,7. 
 

Ocena Kryteria 
Występowanie 

zachowań 

n
a
g

a
n

n
a
 

1 
Wchodzi w konflikt z prawem - dokonuje wymuszeń lub 

kradzieży i niszczenia mienia. 
tak nie 

2 Notorycznie wagaruje. tak nie 

3 
Pali papierosy lub pije alkohol – stosuje używki (uzyskane 
informacje pochodzą z wiarygodnych źródeł). 

tak nie 

4 
Powoduje bójki i swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu 
innych. 

tak nie 

5 

W sposób naganny reaguje na uwagi nauczyciela (np. odwraca 
się, odchodzi, wyśmiewa, dopuszcza się wyzywających gestów 
lub niegrzecznych, wulgarnych odzywek) oraz swoją postawą 

i zachowaniem notorycznie lekceważy innych pracowników 
szkoły. 

tak nie 

6 
Bez pozwolenia opuszcza salę lekcyjną lub szkołę w czasie 
zajęć lekcyjnych. 

tak nie 

7 Nagminnie używa wulgarnego słownictwa, zastrasza innych. tak nie 



 4 

 

Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń/uczennica, u którego/której stwierdza się 
cztery z zachowań określonych poniżej w punktach: 

 

n
ie

o
d

p
o

w
ie

d
n

ia
 

1 Często nie ma obuwia zmiennego. tak nie 

2 Często spóźnia się na lekcje. tak nie 

3 
Kłamie, oszukuje – nie uznaje wartości moralnych ogólnie 

przyjętych. 
tak nie 

4 
Jego stosunek wobec dorosłych i rówieśników budzi duże 

zastrzeżenia, arogancko i agresywnie odnosi się do innych osób. 
tak nie 

5 
Ma nieusprawiedliwione nieobecności (powyżej 3 dni) na zajęciach 

szkolnych oraz pozalekcyjnych obowiązkowych dla ucznia. 
tak nie 

6 Nie stosuje się do obowiązków ucznia w zakresie stroju i wyglądu. tak nie 

7 
Notorycznie nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do 
zajęć, nie nosi podręczników, zeszytów, dzienniczka. 

tak nie 

8 Stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych. tak nie 

9 Zdarza mu się na terenie szkoły niszczyć cudze mienie. tak nie 

10 Zdarza mu się używać wulgarnego słownictwa. tak nie 

11 
Są na ucznia skargi spoza szkoły, pochodzące z wiarygodnych 

źródeł. 
tak nie 

 

Ocena poprawna jest oceną wyjściową do ewentualnego ustalenia oceny wyższej. Ocenę 
POPRAWNĄ może otrzymać uczeń/uczennica u którego/której stwierdza się pięć 

zachowań określonych poniżej: 
 

p
o
p
ra

w
n
a
 

1 
Dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów – nie reaguje na zaczepki 
i unika zaczepiania innych. 

tak nie 

2 Przestrzega zasad higieny osobistej. tak nie 

3 
Zwykle stosuje się do obowiązków ucznia, również w zakresie 

stroju i wyglądu. 
tak nie 

4 
Systematycznie uczęszcza na zajęcia – sporadyczne spóźnienia 

i nieobecności. 
tak nie 

5 
W kontaktach z kolegami i pracownikami szkoły używa 

kulturalnego słownictwa. 
tak nie 

6 
Zwykle przygotowuje się do zajęć zgodnie z wymaganiami 

nauczyciela przedmiotu. 
tak nie 

7 Ma nieliczne uwagi w dzienniczku. tak nie 

 
 
Jeśli uczeń/uczennica spełnia wszystkie kryteria oceny poprawnej, może uzyskać ocenę 

wyższą. Do uzyskania oceny DOBREJ wymagane jest spełnienie pięciu z poniższych 
kryteriów: 

 

d
o

b
r
a
 

1 Bierze aktywny udział w zajęciach. tak nie 

2 Podejmuje starania o poprawę swoich wyników w nauce. tak nie 

3 Przestrzega zasad kulturalnego zachowania w szkole i poza nią. tak nie 

4 
Stosuje się do obowiązków ucznia naszej szkoły również 
w zakresie stroju i wyglądu. 

tak nie 

5 
Systematycznie uczęszcza na zajęcia (również pozalekcyjne, 
obowiązkowe dla ucznia) - nie ma nieusprawiedliwionych 

spóźnień i nieobecności. 

tak nie 

6 
Angażuje się w prace na rzecz klasy (m.in. praca w sekcjach 

klasowych, dyżurni, itp.). 
tak nie 

7 Stosuje zwroty grzecznościowe na co dzień. tak nie 
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Ocenę BARDZO DOBRĄ uzyskuje uczeń/uczennica, który/która spełnia wszystkie 
wymagania oceny dobrej oraz minimum pięć z poniższych: 

 

b
a
r
d

z
o

 d
o

b
r
a
 1 

Angażuje się i bierze udział w konkursach na terenie szkoły 

i zawodach sportowych. 
tak nie 

2 

Chętnie podejmuje prace na rzecz klasy i szkoły (w tym np.: 

działa w samorządzie klasowym, szkolnym, spółdzielni 
uczniowskiej). 

tak nie 

3 Jest koleżeński i chętnie pomaga rówieśnikom. tak nie 

4 Osiąga maksymalne, na miarę swoich możliwości, wyniki w nauce. tak nie 

5 Wyróżnia się kulturą osobistą. tak nie 

6 Z własnej inicjatywy podejmuje dodatkowe zadania. tak nie 

 

 
Ocenę WZOROWĄ uzyskuje uczeń/uczennica, który/która spełnia wszystkie wymagania 
oceny bardzo dobrej oraz minimum sześć z określonych poniżej: 

 

w
z
o

r
o

w
a
 

1 Swoją postawą dba o dobre imię, honor i tradycje szkoły. tak nie 

2 Jego kultura osobista stanowią wzór do naśladowania. tak nie 

3 
Pomaga kolegom i koleżankom w nauce i rozwiązywaniu 
problemów. 

tak nie 

4 W sposób właściwy reaguje na przejawy zła. tak nie 

5 

Uczestniczy (w miarę możliwości i predyspozycji) i bywa zdobywcą 

nagród i wyróżnień w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i 
zawodach sportowych. 

tak nie 

6 
W sposób wzorowy wywiązuje się z praw i obowiązków ucznia 
określonych w Statucie Szkoły. 

tak nie 

7 Nie ma żadnych negatywnych uwag w dzienniczku/dzienniku. tak nie 

 

 
 
 

Ustalona ocena zachowania .................................... 
 

 
...................................................... 

podpis nauczyciela   
 

 

 
5. Przed ustaleniem oceny z zachowania wychowawca zasięga opinii nauczycieli, uczniów 

danej klasy oraz ocenianego ucznia. Uczeń za pośrednictwem rodziców lub rodzice 
(prawni opiekunowie) ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia w formie pisemnej do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi  trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 
mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 
dyrektor szkoły powołuje komisję, która 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. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez 
komisję jest ostateczna. 
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§62. 

Skala i tryb ustalania ocen, sposób uzasadniania ocen 

1. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry, z których każdy dzieli się na 2 śródsemestry. 
2. Śródroczne podsumowanie osiągnięć ucznia polega na okresowym podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali: 

a) Celujący (6) 
b) Bardzo dobry (5) 
c) Dobry (4) 

d) Dostateczny (3) 
e) Dopuszczający (2) 

f) Niedostateczny (1) 
3. Śródroczne podsumowanie osiągnięć uczniów przeprowadza się 3 razy w roku 

przyjmując zasadę, że ma ono miejsce: 

I – w listopadzie (drugi/ trzeci tydzień) 
II – klasyfikacja semestralna (w przedostatnim tygodniu pierwszego semestru) 

III – w kwietniu (trzeci tydzień) 
4. W klasach I-III przeprowadza się wyłącznie klasyfikowanie semestralne. 
5. Oceny cząstkowe: uzyskuje uczeń z poszczególnych form aktywności określonych przez 

nauczycieli dla poszczególnych przedmiotów. Rangę ocen cząstkowych autonomicznie 
ustalają nauczyciele z poszczególnych przedmiotów. 

6. Ocena śródroczna: podstawą ustalenia oceny śródrocznej są oceny uzyskane przez 
ucznia z większości form oceniania na przedmiocie 

7. Ocena końcoworoczna: polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 
i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. Oceny klasyfikacyjne autonomicznie ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 
8. O ocenach klasyfikacyjnych uczniowie są informowani najpóźniej do dnia klasyfikacji. 
9. O ocenach niedostatecznych uzyskanych na koniec roku uczniowie są informowani na 

tydzień przed klasyfikacją, a o przewidywanej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed 
zakończeniem zajęć, w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. 

10.Uczniom, którzy uczęszczali na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 
średniej oceny końcoworocznej wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 

przedmiotów. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii 
stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi 
w klasach IV-VI. 

11.Oceny są obiektywne i jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić 

w formie ustnej. Na pisemny wniosek rodziców nauczyciel ma obowiązek pisemnie 
uzasadnić ocenę śródroczną i końcoworoczną. Sprawdzone i ocenione pisemne prace 
kontrolne oraz inna dokumentacja oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego 

rodzicom (prawnym opiekunom) 
 

§63. 

Zasady i warunki poprawiania ocen cząstkowych. 

Dopuszcza się poprawianie ocen cząstkowych, ale wyłącznie z odpowiedzi ustnych, 
sprawdzianów oraz pisemnych prac domowych. Uczeń może poprawić uzyskaną 

w wymienionych przypadkach ocenę do 2 tygodni po jej otrzymaniu i po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu oraz zasad z nauczycielem. 
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§64. 

Zasady informowania rodziców i uczniów o wynikach i postępach w nauce. 

Opierając się na rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach 

publicznych ustala się następujące zasady informowania o wynikach i postępach w nauce: 
a) uczniowie są informowani w czasie zajęć podczas ustalania ocen ( na bieżąco). 

b) rodzice są informowani podczas konsultacji, zebrań – zasadniczo w formie pisemnej. 
 

§65. 

Zasady usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności uczniów 

na zajęciach edukacyjnych. 

1. Jeżeli okres nieobecności ucznia nie przekracza 7 dni rodzice zobowiązani są 
do poinformowania osobiście lub telefonicznie wychowawcę klasy. Powinno to nastąpić 

w pierwszych trzech dniach nieobecności dziecka w szkole. 
2. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest dopilnowanie, aby uczeń dostarczył 

wychowawcy usprawiedliwienie w wyznaczonym terminie. Niedopełnienie tego 

obowiązku przez rodziców skutkuje nieusprawiedliwieniem nieobecności. 
3. Uczeń przedstawia usprawiedliwienie nie później niż na pierwszej lekcji wychowawczej 

po powrocie do szkoły.  
4. Wychowawca informuje pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia 

na zajęciach lekcyjnych od trzech dni w danym miesiącu. 

 
§66. 

Promocja do klasy wyższej. 

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

wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono 
pozytywnie. 

2. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 
przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez 
lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną 

poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) 
ucznia. 

3. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 
planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia 

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

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz 
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej z wyróżnieniem. 

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,00 oraz 

wzorową ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 
z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. 

6. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo 

najwyższej uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 
niedostateczną przynajmniej z jednych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej. Może na wniosek rodziców zdawać egzamin poprawkowy, 
w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia 
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szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, 

że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 
realizowane w klasie programowo wyższej. 

8. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym promuje się 

do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, 
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). Klasyfikacja śródroczna i roczna 

oraz oceny bieżące ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym wyrażane są w formie opisu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych 
i zachowania.  

O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej 

rada pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 
9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 
klasyfikacyjną. 

10.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia , któremu w danej szkole co najmniej 2 
razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 
§67. 

Zasady przeprowadzania egzaminów. 

1. Egzamin klasyfikacyjny: 

a) Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. 
b) Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionych przekraczających 

połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne ma prawo zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 
c) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 
zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

d) Rodzic zobowiązany jest złożyć pisemną prośbę do dyrektora szkoły w ciągu tygodnia 
od konferencji klasyfikacyjnej. 

e) Uczeń zobowiązany jest w ciągu miesiąca od złożenia pisemnej prośby rodzica 

przystąpić do egzaminu. 
f) Termin egzaminu ustala komisja w porozumieniu z rodzicem ucznia. 

g) Egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony z dowolnej liczby przedmiotów. 
h) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane 
zajęcia edukacyjne-jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub 

pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji. Na wniosek komisji mogą być 
obecni w charakterze obserwatorów rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.  

i) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 
ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza 
ocen ucznia. 

j) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym 

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

2. Egzamin poprawkowy 
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a) Do egzaminu poprawkowego uczeń może przystąpić po złożeniu wniosku przez jego 

rodziców lub opiekunów prawnych do dyrektora szkoły. Termin składania wniosków 
upływa w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 

b) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 
letnich.  

c) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 
stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub 
pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji. Nauczyciel prowadzący dane 
zajęcia edukacyjne,  może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę 

lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 
szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 
szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

d) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których 
egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych. 

e) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 
ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza 
ocen ucznia. 

f) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, nie 
później niż do końca września,  wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

g) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 
klasę. 

h) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz 
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

3. Sprawdzian kompetencji uczniowskich: 
a) W klasie szóstej szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu 

opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą 
przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.  

b) Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do 
sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo 
niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej. 
c) Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym 

poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym 

jest przeprowadzany sprawdzian, z tym że w przypadku uczniów przystępujących do 
sprawdzianu – nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. Opinię 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie 
do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 

d) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 
e) Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie 

zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach 

i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 
f) Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów 

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
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g) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie 

przystępują do sprawdzianu. 
h) Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną 

niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być 
zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia 

do sprawdzianu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez 
dyrektora szkoły. 

i) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych 
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy 
przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu, na podstawie 

zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. 
Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu 
najwyższego wyniku. 

j) Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 
k) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na dwa miesiące 

przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. Jeżeli 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu 

choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, 
dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego 

w danej szkole. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca 
oraz nauczyciel powołany w zastępstwie powinni odbyć szkolenie w zakresie 
organizacji sprawdzianu, organizowane przez komisję okręgową. 

l) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności: 
przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu; listę uczniów 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub 
na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie 
ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 

listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Nadzoruje 
przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian zgodnie 

z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Powołuje pozostałych członków 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem 

sprawdzianu. Powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, 
zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, w tym wyznacza przewodniczących tych 
zespołów. Informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu przed rozpoczęciem 

sprawdzianu. Nadzoruje przebieg sprawdzianu. Przedłuża czas trwania sprawdzianu 
dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Sporządza wykaz uczniów, 

którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian, oraz niezwłocznie po 
zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej. 
Zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów 

i niezwłocznie dostarcza do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej. 
Nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej 

przygotowania i przebiegu sprawdzianu. 
m) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające 

pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz innymi materiałami niezbędnymi 

do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, 
a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do 

przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 
przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia 
sprawdzianu. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki zostały naruszone, lub nie 

zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym 

dyrektora komisji okręgowej. 
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n) Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu czas 

trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut. 
o) W przypadku, gdy sprawdzian ma być przeprowadzany w kilku salach, przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg 
sprawdzianu w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest 
w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów. W skład zespołu 

nadzorującego wchodzą, co najmniej 3 osoby, w tym przewodniczący i co najmniej 
dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub 

placówce. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, 
a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali. 
W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu 

nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów. 
Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu 

nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. 
p) Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne 

materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu nie zostały naruszone. 
W przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone, przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji 
okręgowej. W przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności 

przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie 
przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty 

odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów 
w poszczególnych salach. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i 
karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta 

odpowiedzi są kompletne. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego 
braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub 

nową kartę odpowiedzi. Informacje o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi 
przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie 
podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi. 

Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu wpisuje się 
kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań 

i kart odpowiedzi. 
q) W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki 

są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy 
uczniów. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian nie można korzystać 
z żadnych urządzeń  telekomunikacyjnych. 

r) Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez 
przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić 
uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 

kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy 
medycznej. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie 

uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące 
w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy. W czasie trwania sprawdzianu 
uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje. 

s) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub 
jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę 

pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia 
pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację o unieważnieniu pracy 
ucznia i przerwaniu sprawdzianu zamieszcza w protokole przebiegu sprawdzianu. 

t) Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. Prace uczniów 
sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez 

dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa 
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na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wynik sprawdzianu 

ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 
u) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu 

w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian przystępuje do sprawdzianu 
w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż 
do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji 

okręgowej. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia 
danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do 

sprawdzianu w następnym roku. W szczególnych przypadkach losowych lub 
zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 
sierpnia danego roku, dyrektor  komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek 

dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. 
Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

ucznia.  
v) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona 

praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) 

do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 
w) Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie 

odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wyniki sprawdzianu oraz 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja 
okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku przystępowania przez uczniów 
do sprawdzianu w dodatkowym terminie, do 20 sierpnia – do dnia 31 sierpnia danego 

roku. Zaświadczenie dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 
opiekunom). 

x) Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu 

sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 
oraz przewodniczący zespołów nadzorujących. Protokół przekazuje się niezwłocznie 

do komisji okręgowej. Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa 
przez okres 6 miesięcy. Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad 
określonych w odrębnych przepisach. 

4. Tryb odwołania od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 
a) Uczeń za pośrednictwem rodziców lub rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą 

zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone 
w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych. 

b) 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 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. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). W skład komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych wchodzą: 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. 
c) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, 
stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

d) Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału 
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 
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prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
e) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 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. 

 
§68. 

Ukończenie szkoły. 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej 

uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił 
do sprawdzianu kompetencji uczniowskich. 

2. Świadectwo ukończenia szkoły wydaje szkoła, którą uczeń ukończył. 
 

§69. 

Postanowienia końcowe. 

1. Nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole zobowiązani są zapoznać się  
z obowiązującym w niej WSO najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć. 

2. Uczniowie klas I i IV są zapoznawani z WSO przez wychowawców w pierwszym tygodniu 

zajęć. Rodzice uczniów klas I i IV na pierwszym spotkaniu z wychowawcą 
 


