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Podstawa prawna: 

1) Ustawa o systemie oświaty z  dn. 7.09.1991 r. - z późniejszymi zmianami. 
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30.04.2007 w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562) - z późniejszymi 

zmianami. 
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 10.08.2001 r. w sprawie standardów 

wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 

1020) - z późniejszymi zmianami. 
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ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 
Szkoła Podstawowa Specjalna wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego  im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 52 

 

§ 2 
Szkoła Podstawowa jest placówką publiczną.  

 

§ 3 
Szkoła Podstawowa realizuje kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym,  

niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§ 4 
1) Nadrzędnym celem kształcenia i wychowania na I etapie edukacyjnym w szkole 

podstawowej specjalnej jest zapewnienie opieki dziecku i wspomaganie jego rozwoju, a w 

szczególności kształcenie i doskonalenie umiejętności związanych z: 

1. porozumiewaniem się, 

2. uspołecznieniem, 

3. działalnością społeczno-kulturalną, 

4. samodzielnością, 

5. funkcjonowaniem dziecka w szkole i w domu, 

6. spędzaniem czasu wolnego, 

7. wykonywaniem zadań szkolnych, 

8. profilaktyką zdrowotną. 

2) Celem kształcenia i wychowania na II etapie edukacyjnym szkoły podstawowej specjalnej 

jest stworzenie uczniom sprzyjających warunków do nabywania wiedzy i umiejętności, 

uczenie życia, aktywności w szkole, wytrwałości i zaradności poprzez: 

1. integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny, 

2. uświadamianie podstawowych zasad i reguł obowiązujących w relacjach 

międzyludzkich, 

3. przygotowanie ucznia do okresu dojrzewania, rozpoznawanie i rozumienie jego 

przejawów psychofizycznych, 

4. wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego w tym koleżeństwa i 

przyjaźni, 

5. umożliwienie poznania regionu i jego kultury, 

6. kształtowanie szacunku dla własnego państwa i symboli narodowych 
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§ 5 
1) Zadaniem szkoły jest: 

1. Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, 

poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązania pozytywnego kontaktu 

emocjonalnego nauczyciela z uczniem. 

2. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej 

podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego. 

3. Rozwijanie u ucznia motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, 

dorosłym), komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych. 

4. Tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do 

rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności 

czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych. 

5. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą, 

budzenie chęci pomocy innym. 

6. Tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji 

społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych 

przeżyć związanych z pełnionymi rolami. 

7. Uczenie zasad współżycia społecznego (w szczególności pomoc sąsiedzka i inne 

zachowania prospołeczne, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, 

uprzejmość i życzliwość). 

8. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, uczenie 

umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 

9. Uczenie umiejętności kierowania swoim postępowaniem, rozwijanie umiejętności 

dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, 

uczenie obowiązkowości i kształtowanie niezależności uczuciowej. 

10. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, 

instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał. 

11. Umożliwianie uczniowi udziału w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych 

w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji. 

12. Przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia 

przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju. 

13. Umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i 

szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą. 

14. Wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, prowadzenie zajęć 

niezbędnych do rozwoju psychoruchowego. 

15. Tworzenie warunków do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportu, udziału 

w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie. 

16. Tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania 

ich w różnych sytuacjach życiowych. Umożliwianie korzystania z urządzeń 

technicznych, ułatwiających funkcjonowanie w życiu. 

17. Zapewnienie uczniowi udziału w różnych zajęciach rewalidacyjnych wspierających 

rozwój i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści 

podstawy programowej.  
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ROZDZIAŁ III 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 6 
1) W organizacji Szkoły Podstawowej wyodrębnia się dwa etapy edukacyjne: 

1. I etap – kształcenie zintegrowane obejmuje pierwsze trzy lata nauki – klasa I, II, III 

2. II etap – obejmuje kolejne trzy lata nauki – klasa IV, V, VI. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW 
 

§ 7 
1) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i 

dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2) Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

§ 8 
1) Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 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 ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym i zachowania ucznia 

oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3) Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, przed 

feriami szkolnymi. 

 

§ 9 
1) Klasyfikacja roczna w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2) Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z 

uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3) Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w 

szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali, 
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4) Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 10 
1) Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować 

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania na 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną i na wywiadówce 

poprzedzającą radę klasyfikacyjną - 2 tygodnie przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną. 

2) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

3) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

  

§ 11 
1) W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych oraz z zachowania są ocenami opisowymi. 

2) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych o której mowa w ust. 1 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień 

3) Oceny bieżące, śródroczne, roczne z zajęć edukacyjnych w klasach IV – VI opisane są w 

statucie SOSW im. I. Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim w § 8 ust. 1, zaś 

zachowania w § 9 ust. 1. 

4) Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz 

zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym są ocenami opisowymi. 

 

§ 12 
1) Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy 

klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów). Rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 

szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

2) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe 

od oceny niedostatecznej – nie dotyczy ucznia, któremu w danej szkole co najmniej po raz 

drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
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3) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

4) Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i 

ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole 

podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być 

promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

  

 § 13 
1) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4) Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji 

2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący 

3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

6) Z egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

1. skład komisji 

2. termin egzaminu 

3. wyniki egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę 

4. do  protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

7) Protokół z egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

9) 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 obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 14 
1) Uczeń kończy szkołę podstawową: 

1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 
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2. jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności, 

ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania 

sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej o którym mowa w 

rozdziale V. 

2) Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania 

3) O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym i znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej 

rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z 

rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 

§ 15 
1) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

2) Uczeń może nie 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 przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

3) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

5) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

6) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

7) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć edukacyjno-wychowawczych. 

8) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami).    

9) Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1. imiona i nazwiska nauczycieli 

2. termin egzaminu klasyfikacyjnego 

3. zadania, ćwiczenia egzaminacyjne 

4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny 

10)  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

11) Protokół z egzaminu stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

13) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”. 

14) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 



Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gd. – 2013/2014 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 9 

15) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

16) Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna z zastrz. pkt 17. 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni 

od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

18) Ustalona przez komisję 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 edukacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

19) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

a) skład komisji 

b) termin  

c) zadania sprawdzające 

d) wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę 

2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

a) skład komisji  

b) termin posiedzenia komisji 

c) wynik głosowania 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem 

20) Protokół o którym mowa w pkt. 19 stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

21) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

 

ROZDZIAŁ V 

 

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

§ 16 

1) Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy, to znaczy, że musi do niego 

przystąpić każdy szóstoklasista z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.  

2) Dla uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie sprawdzian jest 

dostosowany do ich możliwości. Informacje o sposobie dostosowania można znaleźć w 

procedurach organizowania i przeprowadzania sprawdzianu dostępnych na stronach 

internetowych komisji egzaminacyjnych  

3) Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu.  

4) Dla uczniów, którzy nie przystąpią do sprawdzianu z powodu wypadków losowych w 

pierwszym terminie, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznaczy dodatkowy 

termin.  

5) Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu w dodatkowym terminie, powtórzy ostatnią 

klasę szkoły podstawowej i przystąpi do sprawdzianu w następnym roku.  
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§ 17 

1) Na sprawdzianie badany będzie poziom opanowania umiejętności określonych w 

Standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej. Sprawdzian nie będzie wykraczał poza treści zawarte w 

Podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

 

§ 18 

1) Propozycje arkuszy sprawdzianu przygotują okręgowe komisje egzaminacyjne w 

porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, która ustali zestaw zadań na 

sprawdzian. 

 

§ 19 

1) Wyniki sprawdzianu odpowiednia okręgowa komisja egzaminacyjna prześle do szkół nie 

później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w 

przypadku dodatkowych terminów do 31 sierpnia danego roku.  

2) Wyniki sprawdzianu nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.  

 

§ 20 
1) Uczniowie, którzy nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie, będą 

mogli przystąpić do niego w terminie dodatkowym.  

2) Uczeń może, w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu, zgłosić do dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej zastrzeżenia, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały 

naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. Dyrektor rozpatruje zgłoszone 

zastrzeżenia w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania.  

3) W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do sprawdzianu, dyrektor odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku 

przystąpienia do sprawdzianu. 

 

§ 21 
1) Sprawdzian bada stopień opanowania wybranych umiejętności ponadprzedmiotowych, 

które są kształtowane w szkole podstawowej w ramach różnych zajęć edukacyjnych. Są to 

umiejętności podstawowe dla tego poziomu kształcenia – niezbędne do nauki w 

gimnazjum oraz przydatne w życiu codziennym. Umiejętności te uzupełniają się i po 

części przenikają wzajemnie, ale możliwe jest ich wyodrębnienie i ocenienie 

2) Sprawdzane jest to, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności:  

1. czytania,  

2. pisania,  

3. rozumowania,  

4. korzystania z informacji,  

5. wykorzystywania wiedzy w praktyce. 

3) Zadania są pogrupowane w części reprezentujące przedmioty szkolne. Struktura arkusza 

sprawdzianu wynika z powiązania zadań motywem przewodnim (może to być na przykład 

rodzaj testu fabularyzowanego). Powinien on przybliżać treści zadań sprawdzianu do 

doświadczeń uczniów oraz nadawać testowi walory wychowawcze. 

4) Celem takiego zabiegu jest ułatwienie uczniom zrozumienia kolejnych sytuacji (zadań) 

oraz ograniczenie znużenia, jakie wywołuje nieustanna zmiana wątku.  

5) Przeciętny czas rozwiązywania przykładowych zestawów wynosi około 60 minut. W 

przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych czas pracy może być 

odpowiednio dostosowany. 
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