Tryby i sposoby odwoływania
W przypadku stwierdzenia , że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych
ocen Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności
ucznia, o którym mowa w art.44n ust.1 ustawy.
1.Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n ust.4 pkt. 1
ustawy, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęd artystycznych ,
zajęd technicznych, zajęd komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadao praktycznych.
3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeo, o których mowa w art. 44n ust.1 i 2.Termin sprawdzianu
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
4. W skład komisji, o której mowa w art. 44n ust.4 pkt. 1 ustawy, 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.5 pkt.2, może byd 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, z tym
,że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej
Szkoły.
6. W skład komisji ,o której mowa w art.44n ust.4 pkt.2 ustawy, 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
5. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
6. przedstawiciel Rady Rodziców
7. Komisja, o której mowa w art. 44n ust.4 pkt.2 ustawy ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeo ,o których mowa w art.44n
ust.1 ustawy. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku
równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający
w szczególności:
1)nazwę zajęd edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia ;
5)zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną
9. Do protokołu, o którym mowa w ust.9 , dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia,
zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia
zadania praktycznego.
10. Z posiedzenia komisji, o której mowa w art.44n ust.4 pkt. 2 ustawy, 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.
11. Protokoły, o których mowa w ust.9 i 11, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
12. Uczniowi, który uczęszczał na religię , dodatkowe zajęcia edukacyjne, do średniej
ocen, o której mowa w ust.1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęd.
Egzamin klasyfikacyjny
W skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art.44k
ust. 2 i 3 oraz art.66 ust 1b ustawy, wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne –jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust.11 oraz art. 20zh ust 3 i 3a ustawy,
przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – przewodniczący komisji;

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęd edukacyjnych, z których jest przeprowadzany
ten egzamin.
W przypadku ,gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego, w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 20 z
h ust.3 i 3a ustawy, dla ucznia , który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego
nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia
z języka obcego nowożytnego, Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka
obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w art. 16 ust. 8 oraz art.20 z
h ust.3 i 3a ustawy oraz jego rodzicami, liczbę zajęd edukacyjnych, z których uczeo może przystąpid
do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą byd
obecni - w charakterze obserwatorów- rodzice ucznia.
Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1)nazwę zajęd edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust 5 i 6;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia ;
5)zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Zasady organizowania egzaminu poprawkowego
1. Podstawy prawne egzaminów poprawkowych określa §18 Rozporządzenia MENz dnia 10 czerwca
2015 r.
a) Rada Pedagogiczna może wyrazid zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęd edukacyjnych w
przypadku, gdy trudności dydaktyczne ucznia spowodowane były między innymi jego długotrwałą,
usprawiedliwioną nieobecnością lub niekorzystną sytuacją rodzinną.
b) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego
etapu edukacyjnego promowad ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną , a następnie nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych zajęd edukacyjnych.
c) Wniosek o promocję składają do Dyrektora Szkoły rodzice(prawni opiekunowie).

d) Uchwałę o promocji podejmuje Rada Pedagogiczna, po wnikliwym rozpatrzeniu indywidualnego
przypadku; (gdy uczeo znajdował się w szczególnie trudnych okolicznościach(np. długotrwała
choroba, niekorzystna sytuacja rodzinna) uchwałę o promocji.
pkt.2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
3.Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęd technicznych, zajęd komputerowych
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadao praktycznych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin
egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakooczenia rocznych zajęd
dydaktyczno- wychowawczych.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
-Dyrektor Szkoły lub nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne –jako przewodniczący komisji,nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; -nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne
zajęcia edukacyjne
6. Nauczyciel ,o którym mowa w ust.5 pkt.2, może byd 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, z
tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z
Dyrektorem tej Szkoły.
7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęd edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia ;
5)zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną
8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o jego
ustnych odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

