ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY NR 23/2016
DOTYCZĄCE WYSTAWIANIA OCEN SEMESTRALNYCH
Z PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIA
z dnia 01 września 2016 r.
Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843).

1. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I półrocze odbędzie się 25.01.2017r. o godz. 15.30.
2. Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania propozycje ocen niedostatecznych
nauczyciele wystawiają uczniom do dziennika do dnia 16.12.2016 r;
a) informację pisemną o przewidywanych ocenach niedostatecznych ucznia, rodzic
otrzymuje na „Kartkach informacyjnych o ocenach do rodziców” dnia 19.12.2016 r
na zebraniach z rodzicami. Kopię zawiadomienia rodzic potwierdza własnoręcznym
podpisem. Ww. kopię przechowuje wychowawca klasy.
b) jeżeli rodzic nie wstawi się na zebranie, wówczas 20.12.2016 r informacje o ocenach
niedostatecznych będą wysyłane listem do domu ucznia;
c) obowiązkiem wychowawcy jest przestrzeganie ww. terminów;
d) fakt powiadomienia rodziców uczniów wraz z określeniem sposobu przekazania
informacji wychowawca wpisuje do dziennika lekcyjnego w rubryce „kontakty
z rodzicami”.
3. Na 7 dni przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną tj. do 17.01.2017 r, nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do wystawienia ocen
klasyfikacyjnych, wpisując je do dziennika lekcyjnego i powiadamiają o nich uczniów.
a) rodzice o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych są powiadamiani przez
wychowawcę klasy na „Kartkach informacyjnych o ocenach” na 5 dni przed radą
pedagogiczną tj. do 19.01.2017 r;
b) wychowawca „Kartki informacyjne z ocenami” przekazuje uczniom. Każdy uczeń
potwierdza odbiór „Kartki informacyjnej o ocenach do rodziców” własnoręcznym
podpisem.
c) jeżeli uczeń w ww. terminach jest nieobecny w szkole, wówczas obowiązkiem rodzica
jest odebranie „Kartki informacyjnej o ocenach do rodziców” od wychowawcy
19.01.2017 r.
W przypadku niespełnienia ww. obowiązku szkoła informacje z ocenami wysyła
listem 20.01.2017 r.
4. Od przewidywanej oceny uczeń i jego rodzice mogą złożyć do dyrektora szkoły wniosek
o egzamin weryfikujący ocenę z pozytywnej na pozytywną.
a) wniosek składa się najpóźniej na 3 dni przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną
tj. do 23.01.2017 r;
b) w przypadku złożenia wniosku przez rodziców lub ucznia o egzamin weryfikujący
ocenę i uznaniu przez dyrektora i powołaną komisję zasadności wniosku uczeń może
zdawać egzamin weryfikujący ocenę;
c) ww. egzamin musi odbyć się przed dniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej
tj. w dniu 24.01.2017 r.

5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności (powyżej 50%)
może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
6. Na pisemną prośbę ucznia, złożoną do dnia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej,
potwierdzoną przez rodziców (opiekunów prawnych), dyrektor w porozumieniu z
rodzicami ucznia i z nauczycielem przedmiotu (nauczycielami przedmiotów) wyznacza
egzamin klasyfikacyjny z materiału realizowanego w danym semestrze (roku szkolnym).
7. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej ucznia, wniosek rozpatruje rada
pedagogiczna. Decyzje podejmuje się większością głosów, w czasie głosowania
nauczycieli na radzie pedagogicznej.
8. Egzaminy klasyfikacyjne uczeń jest zobowiązany zdać:
a) po I semestrze – do końca zajęć lekcyjnych w roku szkolnym;
b) po II semestrze - do przedostatniego dnia roboczego ferii letnich;
9. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
10. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin poprawkowy mogą zdawać również uczniowie klas programowo najwyższych.
12. Egzaminy poprawkowe odbywają się na podstawie wniosku rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia, złożonych u dyrektora do rocznej rady klasyfikacyjnej.
13. Egzaminy poprawkowe odbywają się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
14. Zachowanie uczniów:
a) na dwa tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną za I półrocze tj. do dnia
11.01.2017 r, wychowawca klasy konsultuje wstępną propozycję oceny z zachowania
z:
- uczniem ocenianym;
- uczniami w klasie;
- nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne w danym zespole klasowym.
b) obowiązkiem wychowawcy klasy jest wystawienie oceny z zachowania na tydzień
przed radą klasyfikacyjną tj. do dnia 17.01.2017 r. oraz powiadomienie rodziców
na „Kartkach informacyjnych do rodziców” łącznie z ocenami;
c) wystawienie oceny z zachowania niezgodne z przewidywaną procedurą umożliwia
uczniom złożenie, w formie pisemnej, potwierdzonej przez rodziców (opiekunów
prawnych) odwołanie się od tej oceny do dyrektora w terminie do 3 dni od jej
wystawienia;
d) tryb odwoławczy dotyczy tylko ocen zachowania rocznych;
15. Zebrania z rodzicami odbędą się 19.12.2016 r. i 27.01.2017 r.
16. Przypominam, że procedury powiadamiania rodziców dotyczą również nauczycieli klas
nauczania początkowego.
17. Za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniowi na wniosek wychowawcy klasy,
przysługuje stypendium przyznawane zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium
motywacyjnego.
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