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Załącznik z dnia 22-06-2015 do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania  

Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach 

 

Procedura Ustalania Rocznej (Semestralnej ) Oceny  Klasyfikacyjnej z Zajęć 

Edukacyjnych i Zachowania w Przypadku Zgłoszenia Zastrzeżeń przez Ucznia 

lub Rodziców 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015r.. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych (Dz. U z 2015 poz. 843), 

 

§1 Warunki dopuszczenia  i terminy egzaminu 

1. 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 zgłoszone od dnia ustalenia rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w 

terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna  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: 

  1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie 

pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

  2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 
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głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 

 

3. Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie 

później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.  

4. W skład komisji w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych wchodzą: 

1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.   

6.   W skład komisji w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej 

z zachowania wchodzą: 

1)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

2) wychowawca oddziału;  

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;  

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;  

7) przedstawiciel rady rodziców.  

7  Komisja, o której mowa w ust. 6 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 

8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, 

zawierający w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
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 3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania sprawdzające;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

7)do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego 

9. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 6 sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności:  

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

2) termin posiedzenia komisji;  

3) imię i nazwisko ucznia;  

4) wynik głosowania;  

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 10. Protokoły, o których mowa w ust. 8 i 9, stanowią załączniki do arkusza ocen 

ucznia. 

11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. 

12.  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego,  

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu o 

którym mowa w ust. 3 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem 

i jego rodzicami. 

 

§2 Zasady przeprowadzania egzaminu 

 

1. Zestawy zadań (pytań) egzaminu powinien zawierać pytania sprawdzające 

wiedzę i umiejętności ucznia objęte programem nauczania danego przedmiotu.  

2. W przypadku przeprowadzania kilku egzaminów w ciągu jednego dnia, kolejne 

egzaminy powinny mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych i dotyczyć 

następujących przedmiotów: plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowanie 

fizycznego. 
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3. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz ustnej. Egzamin 

z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, powinien mieć 

przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

4. Część pisemna egzaminów sprawdzających powinna trwać 30- 45 minut. 

5. Po części pisemnej ustala się przerwę do 15 minut 

6. Część ustna  egzaminów klasyfikacyjnych powinna trwać do 25 minut. 

7. Uczniowi należy zagwarantować czas na przygotowanie się do odpowiedzi 

ustnej- maksymalnie 10 minut. 

8. Czas na przygotowanie wlicza się do całkowitego czasu trwania egzaminu 

ustnego 

9. Przed rozpoczęciem egzaminu nauczyciel przeprowadzający egzamin  pyta 

zdającego o jego samopoczucie i gotowość składana egzaminu 

10. Nauczyciel przeprowadzający egzamin informuje zdającego o czasie trwania 

egzaminu 

11. W czasie egzaminu uczeń zdający jest zobowiązany do samodzielnej pracy 

12. Na uczniu spoczywa obowiązek takiego zaplanowania toku odpowiedzi ustnej, 

aby w czasie nie przekraczającym 15 minut zaprezentować odpowiedzi na 

przedstawione mu pytania. 

13. Zestawy egzaminacyjne zarówno w części pisemnej jak i ustnej zawierają 

zadania i pytania na wszystkich poziomach wymagań. 

14. Egzamin, w czasie którego zdający korzysta z niedozwolonych form  pomocy 

lub zakłóca prawidłowy przebieg zostaje przerwany. 

 

§3Przepisy końcowe 

 

1.Przepisy  stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w §1 

ust. 4 i ust. 6 jest ostateczna. 

2.  Wzór protokołu z egzaminu sprawdzającego stanowi załącznik do niniejszych 

Procedur. 

 

 

 


