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Aneks nr 1 
do Statutu Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie 

 

z dnia 13 października 2015 roku 
 

 

Na podstawie:  
 Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010)  

 
Uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego 

(nr 4/2016/2017) oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 (nr 4/2016/2017) z dnia                       

15 września 2016r. wprowadza się zmiany w Statucie Zespołu Placówek Oświatowych 

nr 1 we Włoszczowie  

 
§ 102 przyjmuje brzmienie: 

 
1. Na zakończenie nauki w gimnazjum uczniowie klas III gimnazjum  do egzaminu.  

2. Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe.  

3. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się  w kwietniu w terminach ustalonych przez 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

4. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. 
5. Egzamin gimnazjalny obejmuje wymagania ustalone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego określone w przepisach w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół. 

6. Egzamin gimnazjalny  składa się z trzech części i obejmuje: 
1) w części pierwszej  wiadomości i umiejętności   z zakresu języka polskiego oraz 

z zakresu historii i wiedzy  o społeczeństwie; 

2) w części drugiej wiadomości  i umiejętności z zakresu matematyki oraz                      

z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego 

nowożytnego 
7. Rodzice /prawni opiekunowie/ ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną 

deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część 

trzecią egzaminu gimnazjalnego.  

W deklaracji  podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części 

trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 
8. Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego                    

w warunkach i formach dostosowanych do ich dysfunkcji: 

1) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może 

przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach 

dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia, 
2) uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić 

do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na 

podstawie tej opinii  (opinię przedkłada się Dyrektorowi Szkoły, w terminie                  
do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje                          

do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.) 

3) uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu 

gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu  na jego stan zdrowia, 

na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, 

4) uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu 
gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole                    

ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem  
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za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub 

traumatyczną, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach 
dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, 

5) uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum 

kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla 
II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części 

trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym,  

6) uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum 

kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla 

II etapu edukacyjnego mogą na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ 
przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

rozszerzonym. 

9. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych objętych 

egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego. Dyrektor komisji okręgowej stwierdza uprawnienie do zwolnienia. 
Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest  równoznaczne z uzyskaniem w tej 

części najwyższego wyniku. 

10. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

gimnazjalnego w wyznaczonym terminie albo go przerwał, przystępuje do egzaminu 

gimnazjalnego w dodatkowym terminie, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego 

roku w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 
11. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego                    

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

terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej. 

12. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia 

danego roku, powtarza gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego                 
w następnym roku. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych 

uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia               

20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek 

dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia  z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego. 

13. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny. 
14. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia 

szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły. Zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia Dyrektor Szkoły przekazuje 

uczniowi lub jego rodzicom /prawnym opiekunom/.Uczniowie z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym nie przystępują do egzaminu 

gimnazjalnego. 
15. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze sprzężoną 

niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców /prawnych  opiekunów/. 

16. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, 
wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego lub zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę 

pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa 

dany zakres  albo poziom lub odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego 

ucznia i unieważnia dany poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.  

17. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego 
rozwiązywania zadań zawartych w zestawie zadań przez ucznia dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej,                 w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, unieważnia dany zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego tego ucznia. 

18. W przypadkach, o których mowa w ust. 16 i 17, uczeń przystępuje ponownie                    

do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego                     



Aneks do Statutu Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie IX 2016r. 

 

S
tr

o
n

a
3
 

w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Centralnej  

w harmonogramie egzaminów zewnętrznych. 
19. Jeżeli w trakcie ponownego przeprowadzania danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego stwierdzono niesamodzielne 

rozwiązywania zadań przez ucznia lub wniesienie albo korzystanie przez ucznia                       

w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub zakłócania przez ucznia 

prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części 
egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa dany zakres albo 

poziom odpowiedniej część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia dany 

zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. 

20. Jeżeli w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego 

rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do danego zakresu albo 

poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

unieważnia dany zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 

tego ucznia. 

21. W przypadkach, o których mowa w ust. 19 i 20, w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych 

na wpisanie wyników uzyskanych z danego zakresu lub poziomu odpowiedniej części 
egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się "0". 

22. Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, ale nie 

uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym powtarza 

ostatnią klasę gimnazjum, przystępuje ponownie  odpowiednio do egzaminu 

gimnazjalnego w tym roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę. 

 

 
Aneks nr 1 do Statutu wchodzi w życie z dniem 15 września 2016 roku. 


