
Aneks nr 7 

do  Statutu Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie 

uchwalony dnia 25 stycznia 2021r. 

 

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

Rozdział 7  Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego.  

Ukończenie szkoły 

 

 § 58.1 Otrzymuje nowe brzmienie: 

 

1. W klasie ósmej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zwana dalej „komisją okręgową” 

przeprowadza egzamin poziomu opanowania umiejętności określonych w podstawie 

programowej ustalonej w odrębnych przepisach. 

 

w § 58.1 zostają dodane podpunkty w brzmieniu: 

 

1) Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy, przystąpienie do niego jest 

warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. 

2) Egzamin przeprowadza się w terminie i na zasadach ustalonych przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z procedurami organizacyjnymi.  

3) Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany formie pisemnej i obejmuje następujące 

przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę, język obcy nowożytny oraz od 

roku szkolnego 2021/2022 jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, 

fizyka, chemia, geografia lub historia. 

4) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

5) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest 



niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie 

przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

6) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony 

przez Dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez 

Dyrektora Szkoły. 

7) Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniowie, o których mowa 

w art.165 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, przystępują do 

egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb na podstawie 

opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

niepublicznej poradni specjalistycznej. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań 

są ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok 

szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

8) Uczniowie niesłyszący, słabo słyszący, niewidomi, słabo widzący 

i  z  upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego otrzymują zestawy zadań dostosowane do rodzaju ich 

niepełnosprawności. 

9) Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia lekarskiego o 

stanie zdrowia, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do 

ich stanu zdrowia. 

10) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

w  wyznaczonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym 

terminie, określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,  

11) Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły, nie odnotowuje się go na 

świadectwie ukończenia szkoły.  

12) Zaświadczenie o wyniku egzaminu otrzymane od komisji okręgowej dyrektor szkoły 

przekazuje uczniowi wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. 

 

Dotychczasowe punkty § 58 od 1 do 8 zmieniają swoją kolejność odpowiednio od 2 do 9. 


