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ROZDZIAŁ I
Rola i cele oceniania

Ocenianie – to proces gromadzenia informacji o uczniach, który jest integralną częścią
procesu uczenia się i nauczania. W edukacji ocena pełni głównie funkcje diagnostyczne, służy
wspieraniu szkolnej kariery uczniów oraz motywuje ich do nauki. Jej celem jest
monitorowanie rozwoju ucznia. Ocenie podlega praca i postępy ucznia oraz stan jego wiedzy.
Ocena ma wskazać, co osiągnął, co robi dobrze, ile już potrafi – a czego nie umie.
Ocena – to informacja o aktywności, postępach i trudnościach oraz uzdolnieniach ucznia.
Po ukończeniu edukacji można mówić o osiągnięciach ucznia, o tym, co powinien umieć,
rozumieć, wiedzieć.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych
przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
•
•
•
•

informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
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ROZDZIAŁ II

Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o postępach w nauce
i zachowaniu.
1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców uczniów o wymaganiach
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz
o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Informacje o wymaganiach
edukacyjnych rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują w formie ustnej na pierwszej
wywiadówce w roku szkolnym. Informacje o wymaganiach edukacyjnych z danego
przedmiotu zawarte zostały w Przedmiotowym Systemie Oceniania.
2. Wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszej
wywiadówce roku szkolnego o sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz trybie
ustalania i odwoływania od tej oceny. Informacja przekazywana jest w formie ustnej.
Spotkanie odnotowywane jest w dzienniku lekcyjnym.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) o postępach swoich dzieci będą informowani przez dziennik
elektroniczny, na dyżurach pedagogicznych, spotkaniach i wywiadówkach:
•
•
•
•

rodzice uczniów klas IV-VIII otrzymują wykaz aktualnych ocen cząstkowych wraz
z informacją o stanie wiedzy w formie ustnej,
w przypadku niezadowalających wyników nauczania i zachowania nauczyciel
powinien przeprowadzić indywidualne rozmowy z rodzicami; rozmowę
udokumentować w dzienniku,
przewidywanych semestralnych i rocznych ocenach niedostatecznych z danego
przedmiotu oraz ocenie nieodpowiedniej i nagannej z zachowania rodzice muszą być
poinformowani na miesiąc przed terminem rady klasyfikacyjnej,
o wszystkich ustalonych ocenach uczniowie są informowani na tydzień przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz
inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona w szkole uczniowi lub jego
rodzicom (prawnym opiekunom).
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ROZDZIAŁ III
Formy i narzędzia oceniania
Aby określić stan wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel ocenia:
- odpowiedzi ustne,
- prace pisemne,
- prace domowe pisemne i ustne,
- oraz inne wynikające ze specyfiki przedmiotu.
1. Nauczyciele oceniają testy wg następującego schematu:
0 % pkt. – 32 % pkt. ocena niedostateczna
33 % pkt. – 50 % pkt. ocena dopuszczająca
51 % pkt. – 74 % pkt. ocena dostateczna
75 % pkt. – 90 % pkt. ocena dobra
91 % pkt. – 100% pkt. ocena bardzo dobra
91 % pkt. – 100% pkt. + zadanie dodatkowe ocena celująca
2. Dokładny wykaz stosowanych narzędzi i form oceniania zawierają przedmiotowe systemy
oceniania.
3. Uczniowi nieobecnemu na pracy klasowej lub teście sprawnościowym nauczyciel
wyznacza termin jednego tygodnia na zaliczenie materiału. W przypadku dłuższej
usprawiedliwionej nieobecności ucznia spowodowanej np. chorobą, nauczyciel indywidualnie
ustala z uczniem sposób zaliczenia materiału.
4. Prace klasowe powinny być robione:
- nie więcej prac klasowych niż jedna w danym dniu,
- nie więcej niż dwie prace klasowe w tygodniu,
- praca klasowa powinna być zapowiedziana na tydzień wcześniej,
- uczeń powinien być poinformowany o zakresie materiału objętego pracą klasową,
- nauczyciel oddaje uczniom pracę klasową w ciągu dwóch tygodni, informując ich
o wynikach i kryteriach oceny.
5. Prace klasowe, testy oraz inne narzędzia dokumentujące przebieg nauczania nauczyciel
przechowuje jeden rok. Prace te są do wglądu rodziców (prawnych opiekunów) w szkole.
6. Uczeń powinien otrzymać w semestrze minimalną liczbę ocen określonych
w przedmiotowych systemach oceniania.
7. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym;
5

- posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia;
- posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę
takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
- nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno –
pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych
edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez
nauczycieli i specjalistów;
- posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej
opinii.

ROZDZIAŁ IV
Ustalanie ocen z nauczania przedmiotowego
1. Klasyfikowanie uczniów w naszej szkole przeprowadza się dwa razy w roku, po każdym
semestrze.
2. Klasyfikowanie semestralne i końcoworoczne od klasy czwartej do ósmej polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według sześciostopniowej
skali określonej w statucie szkoły oraz oceny z zachowania.
4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,
a ocenę z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej
klasy oraz ocenianego ucznia.
5. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne od klasy IV szkoły podstawowej z zajęć
edukacyjnych ustala się według skali określonej w statucie szkoły.
6. Oceny klasyfikacyjne semestralne i końcowe, począwszy od klasy czwartej ustala się
w stopniach według następującej skali:
- stopień celujący
- stopień bardzo dobry
- stopień dobry
- stopień dostateczny
- stopień dopuszczający
- stopień niedostateczny

6 skrót
5 skrót
4 skrót
3 skrót
2 skrót
1 skrót

cel
bdb
db
dst
dop
ndst
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7. Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne stopnie według powyższej skali określają
przedmiotowe systemy oceniania.
8. Bieżące ocenianie uczniów regulują przedmiotowe systemy oceniania. W ocenach
cząstkowych dopuszcza się stosowanie plusów (+) i minusów (-).
9. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami
opisowymi.

ROZDZIAŁ V
Promowanie ucznia
1. 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 końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego.
2. Ponadto, uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli przystąpił do egzaminu po klasie ósmej.
Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły.
3. Uczeń, który nie spełnił powyższych warunków, nie otrzymuje promocji i powtarza tę
samą klasę (z zastrzeżeniem pkt 9 rozdział VII).
4. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń za wzorowe lub bardzo dobre zachowanie
i średnią ocen, co najmniej 4,75.
5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się
do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami.
6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę końcoworoczną.
7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki,
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek
rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno7

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki
tego języka obcego nowożytnego.
10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia
ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego
nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo
wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków poprzez:
a) ćwiczenia wyrównawcze,
b) dodatkowe zajęcia,
c) indywidualną pracę z uczniem.
ROZDZIAŁ VI

Tryb odwołania od ustalonej oceny z przedmiotu obowiązkowego
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
semestralna lub końcoworoczna ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że ocena została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa,
dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości
i umiejętności ucznia w formie ustnej i pisemnej oraz ustala ocenę z zajęć edukacyjnych.
4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne.
6. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej i jest
ostateczna, z wyjątkiem rocznej oceny niedostatecznej, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego (z wyjątkiem Rozdział VII pkt 1).
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym ustalonym
przez dyrektora szkoły.
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8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający jej skład, termin sprawdzianu, zadania
(pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu załącza się
pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen.
9. Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego z obowiązkowych przedmiotów
nauczania, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena semestralna lub końcoworoczna jest
jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców (prawnych opiekunów) zaniżona.
10. Prawo do egzaminu poprawkowego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał dwie
niedostateczne oceny semestralne lub roczne. W wyjątkowych przypadkach Rada
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych
zajęć edukacyjnych.
11. Ocena niedostateczna końcoworoczna w klasie IV-VII może być zmieniona tylko
w wyniku egzaminu poprawkowego.
12. Ocena niedostateczna końcoworoczna w klasie VIII może być zmieniona w wyniku
egzaminu wiadomości i umiejętności ustalonych w standardach wymagań, jeżeli uczeń
otrzymał nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną.
13. Egzamin przeprowadza się na pisemną, umotywowaną prośbę ucznia lub jego rodziców
(prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora szkoły.
14. Termin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły przed
semestralnym (końcoworocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
15. Forma egzaminu, powołanie i skład komisji egzaminacyjnej, protokołowanie,
przeprowadzane są tak, jak w przypadku egzaminu poprawkowego (pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 8,
rozdział VII).
16. Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) sprawdzające, proponuje egzaminator
a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań
praktycznych) musi odpowiadać kryterium stopnia (określonego w przedmiotowym
systemie oceniania), o który ubiega się uczeń.
17. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:
a) podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
b) pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku negatywnego wyniku
egzaminu.
18. Ustalona przez komisję ocena w wyniku egzaminu sprawdzającego jest ostateczna.
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ROZDZIAŁ VII
Egzamin poprawkowy
1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku końcowej
klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych może
zdawać egzamin poprawkowy na pisemną prośbę złożoną do dyrektora szkoły.
2. 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 przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako
członek komisji.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia 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.
6. 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.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym
przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,
z zastrzeżeniem zawartym w następnym punkcie.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna
może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo ucznia, który nie
zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia
edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo
wyższej.
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ROZDZIAŁ VIII
Uczeń nieklasyfikowany, egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia
na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Na umotywowaną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności, lub prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia nauki w danym semestrze.
5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów
rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym, określonym przez
dyrektora szkoły.
8. Ocena, jaką otrzyma uczeń na egzaminie klasyfikacyjnym jest oceną semestralną lub
końcoworoczną w danym roku szkolnym, ale ocena niedostateczna uzyskana w wyniku
egzaminu klasyfikacyjnego może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego lub
egzaminu ustalającego ocenę, jeżeli została ona wystawiona niezgodnie z przepisami
prawa odnośnie trybu jej wystawiania.
9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”.
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ROZDZIAŁ IX
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
1.

Po klasie VIII szkoły podstawowej przeprowadzany jest egzamin poziomu opanowania
umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania
egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

2. 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.
3. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością,
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje
kontynuowania nauki w szkole podstawowej, może być zwolniony przez dyrektora
komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu, na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
4. 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.
5. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, mają prawo przystąpić do
egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
6. Opinia ta powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, z tym, że nie wcześniej niż po
ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.
7. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia,
wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie
odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
8. Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych
egzaminem, są zwolnieni z egzaminu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego
uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego
zespołu egzaminacyjnego.
9. Zwolnienie z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu najwyższego
wyniku.
10. Wszelkie inne kwestie związane z egzaminem reguluje Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. (Dz.U. z dnia 16 sierpnia 2017r. poz.1534)
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych.
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ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Wewnątrzszkolny Przedmiotowy System Oceniania podlega ewaluacji
i zmianom nie częściej niż raz w roku szkolnym.
2. Zmiany dokonywane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
3. Sprawy nieuregulowane w Wewnątrzszkolnym Przedmiotowym Systemie Oceniania
rozstrzygają rozporządzenia, na podstawie których został opracowany niniejszy
dokument.
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