Tryb i terminy odwołania się od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny :
Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty – art.44n.1 – 6
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2019 r w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. Z 2019 r., poz. 373) §17
Statut Szkoły Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej
● uczeń lub rodzic (opiekun prawny) może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
●
zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustlenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych;
●
powodem odwołania może być:
w klasach IV-VIII
- niedotrzymanie terminu podania ocen proponowanych (podanych na miesiąc przed
posiedzeniem klasyfikacyjnym)i przewidywanych ( na tydzień przed posiedzeniem
klasyfikacyjnym)
- ilość ocen niezgodna z ilością ocen określonych w WSO
w klasach I-III
- niedotrzymanie terminu podania opisowej oceny proponowanej ( na dwa tygodnie przed
posiedzeniem klasyfikacyjnym)i przewidywanej ( na tydzień przed posiedzeniem
klasyfikacyjnym)
●
w przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna z zajęć egukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje
komisję w składzie;
o
dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji,
o
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
o
nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
●
komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej
i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
●
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
●
termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicem (opiekunem prawnym), nie później
niż 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń;
●
ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający:
nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
- termin sprawdzianu,
imię i nazwisko ucznia,
zadania sprawdzające,
ustaloną ocenę klasyfikacyjną;
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucnzia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych;

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
●
ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny,
●
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,
●
uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości
i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami,jednak nie później
niż do 31 sierpnia.
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych :
Ustawa o systemie oświaty – art.44b.6.6
Statut Szkoły Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej
§62.18c
1.
warunki uzyskania :
●
uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej końcoworocznej oceny
klasyfikacyjnej pod warunkiem :
że uczeń uzyskał oceny ze wszystkich prac pisemnych, które odbyły się w ciagu roku
szkolnego,
uzyskania średniej rocznej oceny co najmniej 1,6 w przypadku ubiegania się o
podwyższenie oceny z niedostatecznej na dopuszczającą;
uzyskania średniej rocznej oceny co najmniej 2,5, 3,5, 4,5 w przypadku ubiegania się o
podwyższenie oceny odpowiednio na dostateczną, dobrą, bardzo dobrą;
2.
tryb uzyskania :
●
uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na określony stopień bezpośrednio u nauczyciela
uczącego danego przedmiotu w terminie do 3 dni od wystawienia przewidywanej oceny,
●
sprawdzian wiadomości przeprowadzany jest w formie pisemnej lub ustnej przez
nauczyciela uczącego danego przedmiotu, a w przypadku plastyki, muzyki, techniki, informatyki i
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Tryb i terminy odwołania się od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny :
Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty – art.44n.1 – 6
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2019 r w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. Z 2019 r., poz. 373) §17
Statut Szkoły Podstawowej nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej

● uczeń lub rodzic (opiekun prawny) może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
●
zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych;
●
powodem odwołania może być:
- niedotrzymanie przez wychowawcę terminu podania proponowanych nagannych i
nieodpowiednich ocen zachowania ( na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym) i
przewidywanych wszystkich ocen zachowania (na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym)

●
w przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję w
składzie;
o
dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji,
o
wychowawca oddziału,
o
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
o
pedagog szkolny,
o
psycholog szkolny,
o
przedstwaiciel samorządu uczniowskiego,
o
przedstawiciel rady rodziców;
●
komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń; ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów
●
z posiedzenia komisji sporządza sie protokół, zawierający:
- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
- termin posiedzenia komisji,
imię i nazwisko ucznia,
wynik glosowania,
ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem;
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
●
ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny,
●
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna;

