
Uchwała Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej nr 2 

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej numer 279 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

(wyciąg) 
 

Na mocy z Art. 72. ust. 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

(…) 

 

§ 2 

W Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §5 ust. 2. pkt 11) otrzymuje brzmienie: 

11) Warunki i tryb otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych: 

a) Uczeń lub jego rodzice ubiegający się o podwyższenie oceny zwracają się  

z pisemnym wnioskiem, do nauczyciela danych zajęć, złożonym na dziennik podawczy 

szkoły, w terminie do 3 dni roboczych od podania przez nauczyciela przedmiotowego 

informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej; 

b) O uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej mogą ubiegać się 

wszyscy uczniowie, o ile spełnią następujące warunki: 

 wszystkie nieobecności ucznia na zajęciach z danego przedmiotu są 

usprawiedliwione; 

 uczeń przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela sprawdzianów lub 

popraw; 

c) Uczeń spełniający wszystkie warunki określone w lit. b) przystępuje do sprawdzenia 

wiadomości w formie, którą wyznaczył nauczyciel, obejmującego materiał określony  

w wymaganiach edukacyjnych na ocenę, o którą się ubiega; 

d) Termin sprawdzenia, które powinno się odbyć najpóźniej na 3 dni przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, ustala nauczyciel; 

e) Podwyższenie przewidywanej oceny rocznej może nastąpić w przypadku, gdy sprawdzenie 

zostało zaliczone co najmniej na ocenę, o którą ubiegał się uczeń; 

f) Ocena uzyskana w wyniku sprawdzenia nie może być niższa od przewidywanej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej; 

g) Dokumentacja sprawdzenia przechowywana jest w dokumentacji nauczyciela do końca 

danego roku szkolnego; 

h) W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w lit. b) wniosek 

ucznia zostaje odrzucony, a nauczyciel informuje o tym ucznia lub jego rodziców. 

2. W §5 ust. 2. pkt 12) otrzymuje brzmienie: 

12) Wszystkie oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

roczne oraz śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania muszą być wystawione odpowiednio 

przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia oraz przez wychowawcę, najpóźniej w terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w planie pracy szkoły na dany rok szkolny,  

z uwzględnieniem pkt 7) nin. ustępu;  

3. W §10 ust. 1. pkt 2) otrzymuje brzmienie: 



2) Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,  

w drugim tygodniu stycznia; 

4. W §10 ust. 3. pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

1) Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż  

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły – z określeniem, które przepisy praw zostały 

naruszone. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – dokonuje analizy zachowania 

ucznia i w wyniku głosowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania; 

 

(…) 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2021 r. 


