
Warunki i sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności 

oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku 

wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia ocen. 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie 

później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. Egzamin przeprowadza się w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami, nie 

później niż 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.  

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu 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 -ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji 

4. Egzamin przeprowadza się zdalnie, za pomocą narzędzi służących do prowadzenia w 

szkole zajęć. 

5. Egzamin przeprowadza komisja w składzie:  

- dyrektor albo wicedyrektor,  

-  wychowawca klasy,  

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

- pedagog lub psycholog,  

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Sportowej,  

- przedstawiciel Rady Rodziców; 



6. Komisja ustala formę przeprowadzenia egzaminu oraz narzędzia, za pomocą których 

egzamin będzie przeprowadzony.  

7. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający  

-skład komisji,  

-termin posiedzenia komisji,  

-wynik głosowania,  

-ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem; 

8. Protokół wypełnia się on-line. 

9. Do protokołu dołącza się zwięzłą informację o odpowiedziach lub wykonaniu zadania 

praktycznego przez ucznia, a jeżeli egzamin był przeprowadzony w formie pisemnej i 

jest to możliwe, to także pisemne prace ucznia, np. w formie skanu, zdjęcia itp. 

10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.  

11. Członkowie komisji podpisują protokół po zniesieniu okresu czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkół. 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w 

wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu, 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzono zarządzeniem nr 20/2019/2020 Dyrektora ZSS w Człuchowie z dnia 25.03.2020 

w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, 

poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny 

zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny. 

 


