
 

TERMINARZ OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UC ZNIÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. PAWŁA II W MAJDANIE NEPRY SKIM NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Lp. Zadanie dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów 

Termin wykonania zadania Odpowiedzialny 

1. Poinformowanie uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających  
z realizowanego programu nauczania, oraz sposobach sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna 
ocena klasyfikacyjna. 

Zajęcia lekcyjne – do 20.09.2020 r. nauczyciele przedmiotów, 
wychowawcy klas 

2. Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) z zasadami oceniania zachowania, 
kryteriami WSO warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena 
klasyfikacyjna  

Zebranie z rodzicami – ustala wychowawca nie 
później niż do 15 września 
Zebranie z rodzicami – ustala wychowawca nie 
później niż do 15 listopada 

wychowawcy klas 

3. Poinformowanie ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów)  
w formie pisemnej  o przewidywanej dla ucznia ocenie negatywnej  
z przedmiotu, braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej oraz nagannej ocenie z 
zachowania. 

Miesiąc przed rocznym zebraniem rady 
pedagogicznej – 18.05.2021 r.  
 

nauczyciele przedmiotów, 
wychowawcy klas 

4. Poinformowanie ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów)  
w formie pisemnej  o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych i ocenie z 
zachowania. 

Sześć dni przed rocznym zebraniem rady 
pedagogicznej – 11.06.2021 r.  
Konsultacje dla rodziców – 11.06.2021 r. 

nauczyciele przedmiotów, 
wychowawcy klas 

5. Złożenie przez rodziców do dyrektora szkoły wniosku z uzasadnieniem  
o podwyższenie przewidywanej dla ucznia oceny rocznej  
z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć oraz ocenie z zachowania (wnioski bez 
uzasadnienia nie będą rozpatrywane) 

Złożenie wniosku – 14.06.2021 r. rodzice 

6. Rozpatrzenie wniosków o podwyższenie przewidywanej dla ucznia oceny rocznej z 
obowiązkowych lub dodatkowych zajęć oraz ocenie  
z zachowania 

Rozpatrzenie wniosku – 15.06.2021 r. dyrektor szkoły 

7. Przeprowadzenie sprawdzianu w formie pisemnej i ustnej. Sprawdzian – 16.06.2021r. dyrektor szkoły, 
nauczyciele przedmiotów, 
wychowawcy klas,  

8. Wpisanie w dzienniku lekcyjnym ocen klasyfikacyjnych  
z poszczególnych przedmiotów oraz  ocen z zachowania. 

26.01.2021 r.  
16.06.2021 r.  

nauczyciele przedmiotów, 
wychowawcy klas 

9. Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej. śródroczne 28.01.2021 r.  
roczne 18.06.2021 r. 

dyrektor szkoły 

10. Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły. śródroczne 29.01.2021r.  
roczne 25.06.2021 r. 

dyrektor szkoły 

11. Egzamin klasyfikacyjny  Egzamin przeprowadza się nie później niż 
w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 24.06.2021r. 

dyrektor szkoły 

12. Egzamin poprawkowy przeprowadzony dla ucznia w ostatnim tygodniu sierpnia. Informacja o terminie egzaminu – do 25.06.2021 r. 
Egzamin poprawkowy  - 30-31.08.2021 r. 

dyrektor szkoły 

 


