
W pkt. 4 rozdziału  Ocenianie w klasach IV – VI  (II etap edukacyjny) zmienia się zapis w 

ust. 13 wykreśla się zapis niezadawalającej oceny a daje oceny niedostatecznej  

Do rozdziału Ocena  zachowania w klasach IV – VI dodaje się ustęp 18 następującej treści : 

W porozumieniu z nauczycielami wychowania fizycznego ustalono zasady, wg których 

uczniowie biorą udział w zawodach sportowych: 

a) do czasu wyjazdu na zawody uczeń jest pod opieką nauczyciela prowadzącego lekcje; 

b) po skończonych zawodach uczeń wraca na zajęcia, w jakich uczestniczy jego klasa; 

c) uczeń zobowiązany jest uzupełnić notatki z lekcji oraz odrobić pracę domową; 

d) ze względu na słabe wyniki w nauce oraz niewłaściwe zachowanie wychowawca może 

nie wyrazić zgody na powołanie ucznia do reprezentacji szkoły na dane zawody. 

Do § 9 dodaje się ustęp 9 o treści: W szkole działa spółdzielnia uczniowska. 

 

Zmiany do Statutu Szkoły Podstawowej zostały wprowadzone Uchwałą nr 4/2014/2015 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego  

w Sławsku z dnia 28 sierpnia 2014r. 

 

 

W §4 rozdział Sprawdzian zewnętrzny klas szóstych otrzymuje nowe brzmienie: 

1. W kwietniu w klasie szóstej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania 

ustalone w podstawie programowej. 

2. Począwszy od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian będzie składał się z dwóch części 

i obejmie: 

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz  

z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych 

przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub 

przyrodniczym; 

2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego, 

nauczonego w szkole w ramach zajęć obowiązkowych. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 

dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, pisemną 

deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej 

części sprawdzianu. 

4. Za organizację i przebieg sprawdzianu w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 

5. 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. 

1) Opinia taka powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca 

września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym, że 

nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. 

6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

7. 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. 

8. W przypadku uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie rada 

pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu 

do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane 

przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

9. Dla uczniów: 

1) niesłyszących, 

2) słabo słyszących,  

3) niewidomych, 

4) słabo widzących, 

5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

6) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

przystępujących do sprawdzianu, przygotowuje się zestawy zadań dostosowane do 

rodzaju ich niepełnosprawności. 

10. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego 

z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni z odpowiedniej części 

sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub 

finalisty. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części 

sprawdzianu najwyższego wyniku. 

11. Sprawdzian o którym mowa w punkcie 2. będzie przeprowadzany w jednym dniu  

i trwa:  

1) część pierwsza – 80 minut,  

2) część druga – 45 minut. 

12. W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami, chorych i niesprawnych 

czasowo czas trwania każdej części sprawdzianu może być przedłużony, zgodnie  

z wytycznymi określonymi przez dyrektora Komisji Centralnej w szczegółowej 

informacji. 

13. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez 

Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

14. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić 



uczniowi na opuszczenie sali, wykluczając możliwość kontaktowania się ucznia  

z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

15. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki  

są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy 

uczniów. 

16. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących 

zadań ani ich nie komentuje. 

17. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. 

18. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu, może korzystać ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

19. 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 przerywa  

i unieważnia sprawdzian tego ucznia. Informację o przerwaniu i unieważnieniu 

sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole. W powyższym przypadku uczeń 

przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji 

Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez 

dyrektora komisji okręgowej.  

20. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu  

w ustalonym terminie przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez 

dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu 

wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

21. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu (lub danej części sprawdzianu o którym 

mowa w punkcie 2.) w dodatkowym terminie, powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje 

do sprawdzianu w następnym roku.  

22. Uczeń może w terminie 2 dni od daty przeprowadzenia sprawdzianu zgłosić 

zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu 

zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. W razie stwierdzenia 

naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, z urzędu, dyrektor 

komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może 

unieważnić sprawdzian (lub daną część sprawdzianu o którym mowa w punkcie 2.)  

i zarządzić ponowne jego przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na 

wynik sprawdzianu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich lub 

poszczególnych uczniów.  

23. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie 

odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

24. Wyniki sprawdzianu wyrażone są w procentach i obejmują wynik z pierwszej części,  

z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki, oraz wyniku 

z drugiej części. Wyniki sprawdzianu ustalone przez komisję okręgową są ostateczne. 

25. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla 

każdego ucznia przekazuje do Szkoły komisja okręgowa nie później niż na 7 dni przed 

zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadkach późniejszego 

przystąpienia do sprawdzianu – do 31 sierpnia danego roku. 



26. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom /opiekunom prawnym wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. 

 

Zmiany do Statutu Szkoły Podstawowej zostały wprowadzone Uchwałą nr 11/2014/2015 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego  

w Sławsku z dnia 4 marca 2015r. 

 


