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Wewnątrzszkolny System Oceniania 
 
§ l.  
Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni 
opiekunowie) otrzymują do wglądu. Fakt zapoznania się z oceną uzyskaną przez 
ucznia rodzice (prawni opiekunowie) poświadczają podpisem. Prace kontrolne 
przechowywane są przez nauczyciela. W przypadku kartkówek uczeń 
zobowiązany jest do okazania podpisu rodziców (prawnych opiekunów) na 
następnej lekcji z danych zajęć edukacyjnych. Po stwierdzeniu podpisu 
nauczyciel zwraca kartkówkę uczniowi. 
 
§ 2.  
1.W ciągu tygodnia w jednej klasie można przeprowadzić co najwyżej dwie 
prace klasowe. 
2.Nauczyciel zapowiada i zapisuje w dzienniku lekcyjnym pracę klasową co 
najmniej tydzień przed terminem jej przeprowadzenia. 
3.Nauczyciel sprawdza prace klasowe w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie 
od daty ich przeprowadzenia. 
4.Zasady wymienione w punkcie 1. i 2. § 2. nie dotyczą kartkówek.  
 
§ 3. 
Uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej z powodu choroby, może ją 
zaliczyć (w formie pisemnej lub ustnej) w terminie do 2 tygodni od daty 
powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń był nieobecny z usprawiedliwionej przyczyny 
(co najmniej l tydzień) ma prawo do pisania pracy klasowej w terminie 
indywidualnie uzgodnionym z nauczycielem, nie krótszym niż 2 tygodnie. 
 
§ 4. 
1. Poczynając od klasy IV bieżące ocenianie postępów edukacyjnych uczniów z 
poszczególnych przedmiotów przybiera formę punktów, z wyjątkiem uczniów z 
niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym, w stosunku do 
których stosuje się ocenę opisową. 
2.W ciągu każdego semestru punktowane będą: 

a) prace klasowe w różnorodnej formie (testy, sprawdziany, dłuższe formy 
wypowiedzi, zadania), 

b) kartkówki, 
c) zadania domowe, 
d) aktywność na lekcji, 
e) odpowiedzi ustne, 
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f) prace dodatkowe (domowe i na lekcji) 
3. Ucznia oceniamy za: 

a) umiejętności, 
b) wiedzę, 
c) wkład pracy wniesiony w wykonanie zadania, 
d) pracę na lekcji. 

4. Na koniec semestru (roku) nauczyciel sumuje wszystkie możliwe do 
uzyskania w danym semestrze punkty i ustala ocenę semestralną 
(końcoworoczną) według następującej skali: 

a) 0% - 30% punktów – niedostateczny 
b) 31% - 50%   "           - dopuszczający  
c) 51% - 74%   "           - dostateczny  
d) 75% - 90%   "           - dobry  
e) 91% - 100% "           - bardzo dobry  
f) 101% i więcej  ”       - celujący 

5. Uczniowi z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym ustala 
się opisową ocenę klasyfikacyjną z poszczególnych zajęć edukacyjnych i z 
zachowania. 
6. W klasach I –III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 
są ocenami opisowymi z wyjątkiem religii, z której ocena jest wyrażona 
stopniem. 
7.  Warunkiem koniecznym do uzyskania oceny celującej jest przekroczenie 
101%  punktów możliwych do zdobycia.  Punkty dodatkowe uczeń może 
zdobyć: 

a) na pracy klasowej za dodatkowe zadanie problemowe o podwyższonym 
stopniu trudności, za zadanie takie uczeń może otrzymać nie więcej niż 
10% ogólnej liczby punktów z danej pracy klasowej pod warunkiem 
uzyskania 91% punktów możliwych do zdobycia. 

b) za zajęcie czołowych miejsc w szkolnych konkursach przedmiotowych: 

 za l miejsce-6 p. 

 za II miejsce - 5p. 

 za III miejsce - 4p. 

 za wyróżnienie - 2p. 
c) za reprezentowanie szkoły w konkursach i imprezach pozaszkolnych: 

 za I miejsce- 12p.  

 za II miejsce – l0p.  

 za III miejsce - 8p. 

 za wyróżnienie (lub miejsce od IV do X) - 6p 

 za reprezentowanie szkoły - 4p. 
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d) za wykonanie dodatkowych prac domowych nie więcej niż 5 p. w 
semestrze. 

e) Za uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, nawet jeśli tytuł ten został uzyskany 
po ustaleniu oceny semestralnej lub rocznej. 

8. Punkty dodatkowe nie są wliczone do podstawy ogólnej puli punktów do 
zdobycia przez ucznia (100%). 
 
§ 5. 
1. Każdy zespół przedmiotowy opracuje na początku roku szkolnego i poda do 
wiadomości uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) zakres umiejętności, 
które uczeń powinien opanować na danych zajęciach edukacyjnych oraz formy 
pracy na lekcji podlegające ocenie np. praca w grupie. 
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o: 
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych, wynikających  z realizowanego przez siebie programu 
nauczania; 
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. 
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz 
kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej 
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także o skutkach 
ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 
§6. 
1.  Na miesiąc przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele oraz wychowawca 
klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 
opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych oraz o 
przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania. W przypadku 
oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz oceny nieodpowiedniej lub 
nagannej z zachowania  zawiadomienie musi odbyć się w formie pisemnej (list 
polecony) lub zapisu w dzienniku poświadczonego podpisem rodzica 
 (prawnego opiekuna).W pozostałych przypadkach – informacja pisemna 
przekazana na zebraniu rodziców lub przez ucznia. 
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2. W oddziałach integracyjnych śródroczną i końcoworoczną ocenę 
klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 
edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie 
integracyjne. 
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ  
stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania  
lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 
poradni specjalistycznej. 
§ 7. 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w 
szkolnym planie nauczania. 
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 
zdawać egzamin klasyfikacyjny. 
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada 
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:                                                 , 

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny 
program lub tok nauki;         

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 
pkt. b, nie obejmuje, obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, 
muzyka  i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny 
nie ustala się oceny z zachowania. 
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z 
zastrzeżeniem ustępu 8.   
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami). Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych.   
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10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. a, 
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego 
przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 
edukacyjnych. 
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. b, 
przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na 
spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 
poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze - jako przewodniczący komisji; 
b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. b, 
oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z 
których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze 
obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
 14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 
zawierający w szczególności: 
a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku 
egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w 
ust. 4 pkt. b - skład komisji: 

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„nieklasyfikowany". 
16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  
 
§ 8.  
l. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 
klasyfikacyjnego roczna (semestralna)  ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 9.        
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 
klasyfikacyjnego niedostateczna roczna  (semestralna) ocena klasyfikacyjna z 
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zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z 
zastrzeżeniem § 10 ust. l i § 9.                                                     
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 9. 
4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 
programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej 
szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 
 
§ 9.  
l. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 
dyrektora szkoły, jeżeli  uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna   z 
zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) 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 (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 
ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) 
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie pięciu dni 
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 
4. W skład komisji wchodzą: 

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

a)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 
stanowisko kierownicze –  jako przewodniczący komisji,       

  b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c)dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, 
prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 

   2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 



str. 7 
 

a)dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 
stanowisko kierownicze -jako przewodniczący komisji, 
b)wychowawca klasy, 
c)wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 
edukacyjne w danej klasie, 
d)pedagog, 
e)psycholog, 
f)przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
g)przedstawiciel rady rodziców 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. l lit. b, 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 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 
szkoły. 
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) 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 (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może 
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem  ust. 10. 
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

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

a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. a, 
c) zadania (pytania) sprawdzające, 
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną 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. 

Protokół stanowi załącznik do  arkusza ocen ucznia. 
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. l, dołącza się pisemne prace 
ucznia  i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o 
którym mowa w ust. 2 pkt. l, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do 
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
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10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku 
egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 
dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, 
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
 
§10. 
1. Począwszy od klasy czwartej 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. 
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 
rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin   poprawkowy z 
tych zajęć.  
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z 
wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania 
fizycznego, których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim 
tygodniu ferii letnich. 
5. Egzamin   poprawkowy   przeprowadza   komisja   powołana   przez   
dyrektora   szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 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.Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, 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. 
7.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 
zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 
2) termin egzaminu poprawkowego; 
3) pytania egzaminacyjne; 
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 
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Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
8.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. 
9.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do 
klasy programowo wyższej  i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 10. 
10.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. 
11.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 klas I - II szkoły podstawowej do klasy programowo 
wyższej w ciągu roku szkolnego. 
12.W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o 
powtórzeniu klasy przez ucznia klasy I – III  szkoły podstawowej na wniosek 
wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (opiekunów prawnych ) 
ucznia. 
 
§11. 
Ucznia, który przybył w trakcie roku szkolnego ze szkoły o innym systemie 
oceniania, włączamy do naszego systemu od momentu przybycia z 
uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć przy wystawianiu oceny półrocznej 
i rocznej. 
 
§ 12.  
W przypadku ucznia długo nieobecnego ze względów usprawiedliwionych na 
zajęciach lekcyjnych i nie mającego możliwości zdobycia maksymalnej ilości 
punktów z danego przedmiotu, należy przy wystawianiu oceny semestralnej lub 
końcoworocznej odliczyć od maksymalnej podstawy punktów tę ilość punktów, 
których uczeń nie mógł uzyskać. 
 
§ 13. 
 Na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną uczeń na pisemne podanie 
rodziców ma możliwość zdawania egzaminu sprawdzającego z jednego 
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przedmiotu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady 
Pedagogicznej, uczeń może zdawać egzamin z większej liczby przedmiotów. 
Jeżeli w wyniku egzaminu sprawdzającego, uczeń, nie uzyska oceny o jaką się 
ubiegał, to w mocy pozostaje ocena wcześniej zaproponowana przez 
nauczyciela przedmiotu. 
Zasady przeprowadzania egzaminu sprawdzającego i powołania komisji 
egzaminacyjnej są zgodne z przepisami o egzaminie klasyfikacyjnym. 
 
§ 14.  
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię (etykę), 
do średniej ocen uzyskanych na zakończenie semestru (roku) wlicza się także 
semestralne (roczne) oceny uzyskane z tych zajęć. 
 
 


