
Procedury odwoławcze dotyczące oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  

i z zachowania w klasach IV-VIII. 

Na podstawieart.44nUstawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245.;) 

§ 1 

Na pierwszych zajęciach z przedmiotu nauczyciel powiadamia uczniów, a na zebraniach z rodzicami 

wychowawca rodziców uczniów o:  

1. Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych, które wynikają  

z realizowanego przez nauczyciela program nauczania. 

2. Sposobach sprawdzania osiągnięd edukacyjnych uczniów (sprawdzanie osiągnięd w trakcie 

roku szkolnego).  

3. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych. 

§ 2 

Uczeo lub jego rodzice mogą zgłosid zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęd edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone 

niezgodnie przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

§ 3 

Procedura odwoławcza dotycząca przewidywanej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych w klasach 4-8 

1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele 

przedmiotów i wychowawca przez dziennik elektroniczny informują - rodziców (prawnych 

opiekunów) i uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną z poszczególnego przedmiotu.  

2. Trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów  

i wychowawca przez dziennik elektroniczny informują rodziców i uczniów o przewidywanych 

semestralnych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęd edukacyjnych. W przypadku nie 

odczytania informacji przez rodzica nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

Brak podpisu nie wstrzymuje procedury klasyfikacyjnej.  

3. W terminie dwóch dni roboczych od daty zakooczenia rocznych zajęd  edukacyjnych rodzic 

(prawny opiekun) ma prawo złożyd w formie pisemnej zastrzeżenia do wystawionej uczniowi 

rocznej oceny klasyfikacyjnej do dyrektora szkoły – wraz z konkretnym rzeczowym 

uzasadnieniem.  

4. W przypadku wpłynięcia odwołania od rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęd edukacyjnych 

dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające: 

a) jeżeli wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostaną istotne uchybienia 

w procedurze wystawiania oceny dyrektor szkoły zarządza przeprowadzenie 

egzaminu weryfikujące ocenę niedostatecznej na pozytywną lub z pozytywnej na 

pozytywną wyższą, 



b) w przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości dyrektor oddala odwołanie,  

c) decyzja dyrektora przekazana jest wnioskodawcy w formie pisemnej wraz  

z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż dwa dni od daty wpłynięcia odwołania.  

d) Decyzja dyrektora Szkoły jest ostateczna.  

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania dyrektor szkoły zobowiązuje nauczyciela 

danego przedmiotu do przypomnienia wymagao dotyczących oceny, którą ubiega się uczeo  

i pisemnego podania informacji o terminie egzaminu weryfikującego oceną.  

6. Egzamin weryfikujący roczną ocenę z zajęd edukacyjnych przeprowadza zaraz po rozpatrzeniu 

wniosku w formie ustnej i pisemnej (z wyjątkiem przedmiotów artystycznych kultury 

fizycznej, informatyki. które maja formą zadao praktycznych).  

7. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą nauczyciel uczący danego przedmiotu dyrektor 

Szkoły lub nauczyciel tego samego lub, pokrewnego przedmiotu. 8. Komisja weryfikująca 

roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęd edukacyjnych może:  

a) W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu podwyższyd przewidywaną ocenę  

o 1 stopieo. 

b) W przypadku negatywnego wyniku egzaminu pozostawid przewidywaną oceną bez 

zmian. 

8. Nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia ucznia i rodziców 

(prawnych opiekunów) o wyniku egzaminu weryfikującego oceną.  

9. Decyzja komisji weryfikacyjnej jest ostateczna.  

Procedura odwoławcza dotycząca przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej 

oceny z zachowania w klasach 4-8 

1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel wychowawca 

przez dziennik elektroniczny informuje rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów o grożącej 

uczniowi nagannej lub nieodpowiedniej ocenie z zachowania.  

2. Trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel - wychowawcy 

przez dziennik elektroniczny informują rodziców i uczniów o przewidywanych 

semestralnych/koocowych ocenach klasyfikacyjnych z zachowania. 

3. W terminie dwóch dni roboczych od daty zakooczenia rocznych zajęd edukacyjnych, rodzic 

(prawny opiekun) ma prawo złożyd w formie pisemnej odwołanie od przewidywanej oceny 

negatywnej (lub pozytywnej) do dyrektora Szkoły wraz z konkretnym rzeczowym 

uzasadnieniem.  

4. W przypadku wpłynięcia odwołania od rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania dyrektor 

Szkoły przeprowadzą postępowanie wyjaśniające.  

a) Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostały istotne uchybiania 

w procedurze wystawiania oceny, dyrektor Szkoły powołuje komisję weryfikującą 

ocenę z zachowania.  

b) W skład komisji weryfikującej ocenę z zachowania wchodzą: dyrektor, wychowawca 

klasy, pedagog lub psycholog szkolny, przedstawiciel SU, Rady Rodziców. 

c) Celem komisji jest ponowne rozpatrzenie kwestionowanej, przewidywanej oceny  

z zachowania. Decyzja komisji jest ostateczna.  

d) W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości dyrektor oddala odwołanie. 



e) Decyzją dyrektora winna byd przekazana wnioskodawcy w formie pisemnej wraz  

z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż dwa dni od daty wpłynięcia odwołania.  

f) Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.  

5. Wychowawca klasy jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia ucznia i rodziców 

(prawnych opiekunów) opiekunów o decyzji komisji weryfikującej klasyfikacyjną ocenę  

z zachowania. 

6. Ocena przewidywana roczna z zachowania może byd zmieniona jeśli w okresie od podania jej 

rodzicom (prawnym opiekunom) i uczniom, zajdą istotne zmiany w zachowania uczniów.  

Te zmianę zatwierdza rada pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym. Nauczyciel 

wychowawca ma obowiązek terminie nie dłuższym niż dwa dni od posiedzenia rady 

pedagogicznej, powiadomid o zmianie oceny przewidywanej rodziców ucznia (prawnych 

opiekunów). 


