
Procedura zgłaszania zastrzeżeń do trybu ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych obowiązująca w Szkole Podstawowej 

w Nowinach 

 
Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2) 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 
2019 r. poz. 534, 730 i 761) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych. 
Statut Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach(tekst jednolity  z dnia 30 listopada 2019 roku). 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych zgłaszają do dyrektora szkoły pisemne zastrzeżenia dotyczące 

trybu ustalania oceny wskazując na występujące nieprawidłowości. 

 

2. Dyrektor po rozpatrzeniu zgłoszonego zastrzeżenia może: 

 

a) Odrzucić wniosek, jeśli nie stwierdzi uchybień w trybie wystawiania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej; 

b) Powołać komisję w razie stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. O podjętej decyzji dyrektor 

informuje na piśmie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). W wydanym zarządzeniu 

zostaje podane, w jakim zakresie naruszone zostały przepisy i jakiego ucznia dotyczą. 

Wskazany też zostaje skład komisji i termin jej posiedzenia.. 
 

3. W skład powołanej komisji wchodzą: 

 

a) dyrektor szkoły-jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 

4. Dyrektor ustala termin pracy komisji w porozumieniu z uczniem i rodzicami (prawnymi 

opiekunami) oraz członkami komisji nie później niż 5 dni od daty złożenia pisemnych 

zastrzeżeń. 

 
5. Nauczyciel, który wystawił ocenę ma prawo odmówić udziału w pracach komisji. Dyrektor 

powołuje wówczas do pracy w komisji nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne z danej lub innej szkoły tego samego typu. 

 

6. Praca komisji polega na przeprowadzeniu w ciągu jednego dnia sprawdzianu wiedzy                          

i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej. Czas przeznaczony na część pisemną wynosi 

45 minut, a na część ustną 20 minut. Pytania i zadania sprawdzające układa nauczyciel 

przedmiotu i przedstawia dyrektorowi w ciągu 3 dni od momentu powołania komisji. Ocenę ze 

sprawdzianu ustala się zgodnie z ustaleniami przyjętymi w PZO i WZO. 

 

7. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności  sporządza się protokół zawierający: 

 

 



 termin sprawdzianu; 

 nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, 

 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

 imię i nazwisko ucznia, 

 zadania i pytania sprawdzające; 

 wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

 

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 

8. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają poinformowani na piśmie o wynikach pracy 

komisji bezpośrednio po sporządzeniu protokołu. 

 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły, jednak nie później niż w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego. 

 

10. W przypadku, gdy uczeń bez usprawiedliwienia nie przystąpi do sprawdzianu, ustalona roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych pozostaje bez zmian. 

 

11. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej.  

 

12. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

13. Procedura związana z wniesieniem zastrzeżeń do oceny może zostać zastosowana w 

przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzyskanej w wyniku 

egzaminu poprawkowego, ale wówczas termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi pięć dni 

od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 


