
Harmonogram pracy szkoły

Zasady i terminy poprawiania ocen bieżących i wystawiania

półrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych

w klasach IV - VIII

w roku szkolnym 2018/2019

Zasady i terminy poprawiania sprawdzianów i prac klasowych

1. Poprawa winna nastąpić w ciągu tygodnia od otrzymania oceny, którą uczeń chce 
poprawić.

2. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia /tydzień lub dłużej/ czas na 
przygotowanie do poprawy może być wydłużony do dwóch tygodni.

3. Jeżeli uczeń uzyska z poprawy ocenę niedostateczną lub taką samą jak poprzednio – 
nauczyciel nie wpisuje oceny do dziennika.

Zasady uzupełniania nieobecności na sprawdzianach i pracach klasowych

1. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności uczeń powinien uzupełnić 
zaległości w terminie jednego tygodnia od momentu powrotu do szkoły.

Zasady i terminy wystawiania ocen półrocznych

Ocena półroczna wystawiana jest w dniach od 16. 01 do 18. 01. 2019.

Do 22. 01.2019 wstawienie ocen półrocznych z zajęć edukacyjnych do dziennika 
elektronicznego.

24. 01. 2019 zatwierdzenie półrocznych ocen klasyfikacyjnych. 

Zasady i terminy wystawiania rocznych ocen

Do 13. 05. 2019 pisemna informacja do Rodziców ucznia zagrożonego oceną niedostateczną.

Do 20. 05. 2019 odbywają się wszelkie zaplanowane sprawdziany i prace klasowe.

Do 27. 05. 2019 odbywają się poprawy tych sprawdzianów i prac klasowych i uzupełnianie

braków.

Do 28. 05. 2019 informacja o uzyskanej ocenie z poprawy sprawdzianu, pracy klasowej,

uzupełnienia braków.



Do 28. 05.2019 wstawianie przewidywanych ocen rocznych do dziennika elektronicznego.

28. 05. 2019 zebranie z Rodzicami – powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych.

Do 31. 05. 2019 możliwość złożenia do sekretariatu wniosku z uzasadnieniem skierowanego

do dyrektora szkoły o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny, którą można zmienić

tylko na podstawie rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności (najwyżej z trzech

przedmiotów i wyłącznie o jeden stopień).

03. 06. 2019 rozpatrywanie wniosków przez dyrektora i ustalanie terminu sprawdzianu

rocznego dla uczniów, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

10. 06. 2019 roczne sprawdziany wiadomości i umiejętności dla uczniów,

których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Sprawdzian ma formę pisemną (oprócz

rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, techniki, informatyki,

zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego – ma przede wszystkim

formę zadań praktycznych).

11. 06. 2019 wstawienie ocen rocznych do dziennika elektronicznego.

13. 06. 2019 zatwierdzenie ocen klasyfikacyjnych. 

Zasady i terminy wystawiania klasyfikacyjnych ocen zachowania

w klasach IV - VIII

w roku szkolnym 2018/2019



Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli

uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz

ocenianego ucznia.

Zasięgnięcie opinii nauczycieli odbywa się według trybu:

1) nauczyciele uczący wystawiają propozycję ocen w formie pisemnej z wykorzystaniem

arkusza pomocniczego;

2) pozostali nauczyciele mają prawo do wyrażania opinii własnej do wychowawcy klasy

najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych, co odnotowuje się w zeszycie

spostrzeżeń.

Zasięgnięcie opinii zespołu klasowego i ocenianego ucznia odbywa się w formie pisemnej lub

w drodze dyskusji na forum klasy.

Zasady i terminy wystawiania półrocznych ocen zachowania

09. 01. – 15. 01. 2019 zasięganie opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, innych

nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

Od 16. 01 do 18. 01. 2019 ustalenie oceny zachowania przez wychowawcę.

Do 22. 01. 2019 wstawienie ocen półrocznych zachowania do dziennika elektronicznego

24. 01. 2019 zatwierdzenie półrocznych ocen klasyfikacyjnych.

Zasady i terminy wystawiania rocznych ocen zachowania

Do 13. 05. 2019 pisemna informacja do Rodziców ucznia zagrożonego oceną naganną.

17. 05 – 23. 05. 2019 zasięganie opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, innych

nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

24. 05 – 27. 05. 2019 ustalenie oceny zachowania przez wychowawcę.

Do 28. 05. 2019 wstawianie przewidywanych ocen rocznych do dziennika elektronicznego.

28. 05. 2019 zebranie z Rodzicami – powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanej

ocenie rocznej zachowania.

Do 31. 05. 2019 możliwość złożenia do sekretariatu wniosku z uzasadnieniem skierowanego

do dyrektora szkoły o podwyższenie przewidywanej oceny zachowania (tylko o jedną ocenę

wyżej).



03. 06. 2019 przekazanie wniosków do wychowawców klas.

10. 06. 2019 rozpatrywanie wniosków, analizowanie zachowania ucznia w

roku szkolnym przez wychowawcę z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie z

udziałem pedagoga szkolnego.

11. 06. 2019 wstawienie ocen rocznych do dziennika elektronicznego.

13. 06. 2019 zatwierdzenie ocen klasyfikacyjnych.


