KLASYFIKACJA ROCZNA KLAS 1 i 2
nauczyciele ustalają przewidywane roczne
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
(do 04.06.2019 r. godz. 1200)

wychowawca ustala przewidywaną roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania
(do 04.06.2019 r. godz. 1200)





nauczyciele informują ucznia
o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
(podczas lekcji)

wychowawca informuje ucznia
o przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania
(podczas lekcji wychowawczej)





informacja o przewidywanych rocznych
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych jest dostępna dla uczniów i ich rodziców
/prawnych opiekunów w dzienniku elektronicznym

informacja o przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania jest dostępna dla
uczniów i ich rodziców / prawnych opiekunów
w dzienniku elektronicznym





dodatkowo wychowawca informuje pisemnie
rodziców / prawnych opiekunów ucznia
o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
podczas wywiadówki (05.06.2019 r.);
rodzice / prawni opiekunowie ucznia
zobowiązani są do udziału w wywiadówce,
podpis na liście obecności stanowi
potwierdzenie faktu zapoznania się
z przewidywanymi rocznymi ocenami dziecka

dodatkowo wychowawca informuje pisemnie
rodziców / prawnych opiekunów ucznia
o przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania
podczas wywiadówki (05.06.2019 r.);
rodzice / prawni opiekunowie ucznia
zobowiązani są do udziału w wywiadówce,
podpis na liście obecności stanowi potwierdzenie faktu zapoznania się z przewidywaną
roczną oceną zachowania dziecka





I sposób:
II sposób:
uzyskanie wyższych
uzyskanie wyższych
niż przewidywane
niż przewidywane
rocznych ocen
rocznych ocen
klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych
z zajęć edukacyjnych  odbywa się zgodnie
odbywa się
z § 35 statutu
na zasadach
(wniosek
uzgodnionych
do 12.06.2019 r.,
indywidualnie
godz. 1500,
z nauczycielem
podwyższenie oceny
(do 11.06.2019 r.)
do 13.06.2019 r.)





I sposób:
uzyskanie wyższej
niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
jest możliwe
po przedstawieniu
argumentów
przemawiających
za podwyższeniem
oceny
(do 11.06.2018 r.)

II sposób:
uzyskanie wyższej
niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
odbywa się zgodnie
z § 35 statutu
(wniosek
do 12.06.2019 r.,
godz. 1500,
podwyższenie oceny
do 13.06.2019 r.)





nauczyciele ustalają roczne oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
(do 14.06.2019 r.)

wychowawca ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania
(do 14.06.2019 r.)





informacja o rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych jest
dostępna dla uczniów i ich rodziców /
prawnych opiekunów w e-dzienniku

informacja o rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania jest dostępna dla uczniów i ich
rodziców / prawnych opiekunów
w e-dzienniku





rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji rocznej (17.06.2019 r.)






uczeń nieklasyfikowany
z zajęć edukacyjnych może
zdawać egzamin klasyfikacyjny
na zasadach określonych
w § 33 statutu
(najpóźniej do 18.06.2019 r.)

uczeń promowany do klasy
programowo wyższej oraz
uczeń niepromowany
otrzymują świadectwo
(21.06.2019 r.)

uczeń z 1 lub 2 ocenami
niedostatecznymi może
zdawać egzamin
poprawkowy na zasadach
określonych w § 34 statutu
(ostatni tydzień sierpnia)







uczeń, który w wyniku
egzaminu klasyfikacyjnego
uzyskał ocenę niedostateczną, może zdawać egzamin
poprawkowy na zasadach
określonych w § 34 statutu
(ostatni tydzień sierpnia)

jeżeli roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
lub zachowania została
ustalona z naruszeniem
prawa, uczniowi przysługuje
odwołanie w trybie
określonym w § 36 statutu

jeżeli ocena uzyskana
z egzaminu poprawkowego
została ustalona
z naruszeniem prawa,
uczniowi przysługuje
odwołanie w trybie
określonym w § 36 statutu



jeżeli ocena uzyskana
z egzaminu poprawkowego
została ustalona
z naruszeniem prawa,
uczniowi przysługuje
odwołanie w trybie
określonym w § 36 statutu

1. Rodzice / prawni opiekunowie ucznia, w przypadku nieuzyskania – z przyczyn
leżących po ich stronie – pisemnej informacji o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania ucznia, zobowiązani są – w ciągu 2 dni roboczych od daty wywiadówki –
uzyskać powyższą informację w szkole u wychowawcy lub u pełniącego w szkole
dyżur dyrektora bądź jego zastępcy.
2. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne są określone
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania i przedmiotowych systemach oceniania.
3. Roczna ocena klasyfikacyjna
arytmetyczną ocen bieżących.

z zajęć

edukacyjnych

nie

musi

być

średnią

4. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest oceną za cały rok pracy.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
6. Ocena zachowania ucznia nie ma wpływu na oceny z poszczególnych zajęć
edukacyjnych ani na promocję do klasy programowo wyższej.
7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie
ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

