ROZDZIAŁ VI
KLASYFIKACJA I PROMOCJA
§ 22
Klasyfikacja śródroczna i roczna
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania
ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie
odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i zachowania.
3. Ustanawia się następujące terminy klasyfikacji:
a) Klasyfikację śródroczną – za I semestr.
b) Klasyfikację roczną – dokonywana nie wcześniej niż dwa tygodnie przed
zakończeniem zajęć edukacyjnych.
4. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeśli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej 50 % + 1 godz. czasu
przeznaczonego na dane zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania.
5. Uczeń nieklasyfikowany po I semestrze może kontynuować naukę w II semestrze, ale
jego klasyfikacja roczna obejmuje materiał całego roku szkolnego.
6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
za zgodą Rady Pedagogicznej egzamin klasyfikacyjny.
7. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) Realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki.
b) Spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
10. Warunki promowania uczniów:
a) Uczeń otrzymuje promocję do lasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej.
b) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
c) Roczną ocenę klasyfikacyjną z religii lub etyki wlicza się do średniej ocen.
d) Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego
ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
e) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, otrzymują z danych
zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

f)

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
g) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu kształcenia promować warunkowo do klasy programowo
wyższej ucznia, który uzyskał jedną ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w klasyfikacji rocznej, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są
zgodne z planem nauczania w klasie do której zostanie promowany.
h) Uczeń z klasy programowo najwyższej ma prawo zdawać egzamin poprawkowy
i klasyfikacyjny.
i) Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do kasy programowo wyższej,
a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły, nie uzyskuje
świadectwa ukończenia szkoły.
§ 23
1.

2.

3.

Warunki i tryb ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych
Na miesiąc przed końcem I semestru lub przed końcem roku szkolnego, nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować
wychowawcę o przewidywanych ocenach niedostatecznych w danej klasie,
a wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej nagannej ocenie zachowania.
Rodzice, którzy byli nieobecni na spotkaniu z wychowawcą klasy i nie kontaktowali się
z nim indywidualnie w odpowiednim terminie, nie mogą powoływać się na brak
informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych i przewidywanej ocenie
nagannej zachowania.
Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej (dwa razy w roku)
nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy klas, są zobowiązani
poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych
i końcoworocznych.
§ 24

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować (na piśmie) do dyrektora szkoły
o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
We wniosku należy określić, o jaka ocenę się uczeń ubiega.
Warunkiem ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana jest:
a) Systematyczna praca ucznia na lekcjach.
b) Napisanie wszystkich sprawdzianów w danym semestrze.
c) Wszystkie prace klasowe napisane są na ocenę co najmniej.pozytywną.
Uczeń może się ubiegać o ocenę wyższą od przewidywanej.
Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosku (zbadaniu spełnienia kryteriów) odrzuca go,
bądź przekazuje go nauczycielowi danego przedmiotu.
Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń wnioskuje o podwyższenie
oceny, przekazuje w formie pisemnej zakres materiału i wymagania edukacyjne
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niezbędne do uzyskania wyższych niż przewidywano ocen klasyfikacyjnych. Zakres
materiału może dotyczyć semestru, roku szkolnego lub poszczególnych działów
nauczania, w zależności od dotychczasowych osiągnięć ucznia.
7. Uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do egzaminu sprawdzającego
w wyznaczonym terminie, jednak nie później niż 5 dni przed posiedzeniem
klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
8. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki,
techniki, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych. Egzamin z języka obcego może mieć formę pisemną i ustną.
9. Pisemny egzamin zaliczeniowy przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu.
10. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalona w wyniku egzaminu zaliczeniowego nie może być niższa od przewidywanej.
§ 25
Tryb odwoływania się od ustalonych ocen klasyfikacyjnych
Ustalona przez nauczyciela, albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z wyjątkiem sytuacji, gdy
uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu
zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2. 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 przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczna ocenę klasyfikacyjną danych zajęć
edukacyjnych.
3. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
4. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wchodzą:
a) Dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą, jako
przewodniczący.
b) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
c) Nauczyciel prowadzący tego samego lub pokrewnego typu zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel przedmiotu może być zwolniony z prac komisji na własna prośbę. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela do przeprowadzenia
sprawdzianu.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny.
7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) Skład komisji.
b) Termin sprawdzianu.
c) Zestaw pytań sprawdzających.
d) Krótki komentarz z odpowiedzi ustnej ucznia.
e) Pisemna pracę ucznia.
f) Wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie.
1.

§ 26
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Tryb i forma ustalania egzaminów klasyfikacyjnych
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. (50% + 1 godz.
lekcyjna).
2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności
nieusprawiedliwionych i jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, przy czym
egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, przy czym
egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(opiekunami).
7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela tych samych lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych.
8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora
szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą.
W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji.
b) Nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a) Skład komisji egzaminacyjnej
b) Termin egzaminu klasyfikacyjnego
c) Zadania egzaminacyjne
d) Wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace
ucznia i zwięzłe informacje o wypowiedzi ustnej. Protokół stanowi załącznik do
arkusza ocen ucznia.
11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
12. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 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
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
1.
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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 glos przewodniczącego komisji.
13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu oprawkowego.
14. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły w formie pisemnej, jeżeli uznają, że roczna czy semestralna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu
zajęć dydaktyczno wychowawczych.
§ 27
Tryb i forma ustalania egzaminów poprawkowych
1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców
(prawnych opiekunów) skierowana do dyrektora szkoły, najpóźniej jeden dzień przed
rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których
egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
5. W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze
– jako przewodniczący.
b) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący.
c) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własna prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach.
7. 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.
8. 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 pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
11. 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
pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne, zgodne z planem nauczania,
realizowane są w klasie programowo wyższej.
§ 28
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Ukończenie szkoły
1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli:
a) W wyniku klasyfikacji końcowe, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w kasach programowo
niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
b) Przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnia ocen, co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo
najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
ROZDZIAŁ VII
ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMNIÓW GIMNAZJALNYCH
§ 29
1.
2.
3.

W kasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, zgodnie z odrębnymi
przepisami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w szkole odpowiada
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na
2 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego może powołać zastępcę
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych
w danej szkole.
§ 30

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szkole, w
szczególności:
Przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego; 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 30 listopada roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin
gimnazjalny.
Nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony egzamin
gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później
niż na miesiąc przed terminem egzaminu.
Powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły
nadzorujące
przebieg
egzaminu
gimnazjalnego,
w
tym
wyznacza
przewodniczących tych zespołów.
Informuje uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego – przed
rozpoczęciem egzaminu.
Nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego.
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7.

8.

Zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu, zestawy zadań i karty odpowiedzi
uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora
komisji okręgowej.
Nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej
przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego.
§ 31

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwila zapisania
w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu
rozpoczęcia i zakończenia pracy.
W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego 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 egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie
uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące
w skład zespołu nadzorującego oraz powołani odrębnymi przepisami obserwatorzy.
W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych
wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub
jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę
pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
przerywa odpowiednia część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego
arkusz.
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu
gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo
przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie
ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego, dyrektor Komisji Okręgowej, na
udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnic ucznia z obowiązku
przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor składa wniosek
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku
egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
§ 32

1.
2.

Zestawy zadań dla egzaminu gimnazjalnego są przechowywane i przekazywane
w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
W przypadku nieuprawnionego ujawnienia arkuszy egzaminacyjnych, decyzje, co do
dalszego przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
zgodnie z odrębnymi przepisami.
ROZDZIAŁ VIII
EWALUACJA SYSTEMU OCENIANIA

§ 33
Ewaluacja Systemu Oceniania dokonywana jest w trakcie każdego roku szkolnego
z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli. Pozwoli
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ona na sformułowanie sądów, weryfikację dotychczasowych działań i podjęcie decyzji
o wprowadzeniu ewentualnych zmian.
§ 34
1.
2.

Integralną częścią Systemu Oceniania są: punktowy system oceniania zachowania oraz
przedmiotowe systemy oceniania z każdego przedmiotu.
W sprawach nieuregulowanych w Systemie Oceniania zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.
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