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                                                                                                              do Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.  
 

Procedura 

przeprowadzania sprawdzianu wiedzy i umiejętności w trybie odwoławczym w Szkole Podstawowej 

nr 108 prawna: 

1. § 147 Statut szkoły; 

2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.); 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia26 lutego2019r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (t.j. Dz. U. Z 2019 r., 

poz. 373); 

I. Wnoszenie zastrzeżeń do oceny z zajęć edukacyjnych 

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia wnosi się na piśmie 

wskazując, które przepisy prawa zostały naruszone. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone 

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

wychowawczych. 

2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, 

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

edukacyjnych. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza powołana przez Dyrektora komisja 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem 

i jego rodzicami/opiekunami prawnymi. W wyjątkowych sytuacjach (dotyczy uczniów 

obcojęzycznych) w porozumieniu z rodzicami ustala się inny termin. 

4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed Dyrektora Szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4.2), 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 ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. 



7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

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

poprawkowego. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania 

sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 

9. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 8, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w pkt. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami 

/opiekunami prawnymi. 

11. Przepisy, o których mowa w ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. 

II. Wnoszenie zastrzeżeń do oceny zachowania 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny w terminie 2 dni roboczych od 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zastrzeżenia wnosi się na piśmie 

z uzasadnieniem. 

2. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 

w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równiej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego.  

3. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora-jako przewodniczący; 

2) wychowawca klasy; 

3) nauczyciel wskazany przez dyrektora prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

4) pedagog 

5) psycholog; 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców; 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny 

proponowanej przez wychowawcę. Ustalona ocena jest ostateczna.  

5. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen, zawierający: 

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) wynik głosowania; 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

 
 

 


