WYKAZ DAT DOTYCZĄCY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA
I PROMOWANIA ORAZ TRYBÓW ODWOŁAWCZYCH
OD PRZEWIDYWANYCH I WYSTAWIONYCH OCEN
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PPŁK ST. SIENKIEWICZA
W MILEJOWIE - ROK SZKOLNY 2020/2021
Data

Czego dana data dotyczy

4 stycznia Nauczyciele wpisują przewidywane niedostateczne oceny z zajęć edu2021r.
kacyjnych ołówkiem w wyznaczone miejsce w dzienniku oraz przekazują wychowawcy zakres materiału do opanowania przez ucznia na ocenę dopuszczającą.
Powiadomienie uczniów i ich rodziców o braku podstaw do klasyfikacji
(jeżeli takowe istnieją).
5 stycznia Wychowawcy pisemnie powiadamiają rodziców o przewidywanych
2021 r. śródrocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz
nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania za I półrocze.
Rodzice podpisują informację wychowawcy, potwierdzając zapoznanie
się z ocenami.
13 stycznia Nauczyciele cyfrą wpisują przewidywane oceny ołówkiem w wyzna2021r.
czone miejsce w dzienniku (przed napisem „za semestr”, a z jęz.
polskiego, jęz. angielskiego, matematyki..(rubryka – przed oceną roczną
14 stycznia Pisemne poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach
2021
półrocznych / dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem RP/;
Rodzice podpisują, potwierdzając zapoznanie się z ocenami.
26 stycznia
Ostateczny termin wystawienia ocen z zajęć edukacyjnych i oceny
2021r.
zachowania
28 stycznia
Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające oceny klasyfikacyjne
2021r.
za I półrocze
21 maja Nauczyciele wpisują przewidywane roczne niedostateczne oceny
2021r.
z zajęć edukacyjnych ołówkiem w wyznaczone miejsce w dzienniku oraz
przekazują wychowawcy zakres materiału do opanowania przez ucznia
na ocenę dopuszczającą.
Powiadomienie uczniów i ich rodziców o braku podstaw do klasyfikacji
(jeżeli takowe istnieją).
24 maja Wychowawcy pisemnie powiadamiają rodziców o przewidywanych
2021r.
rocznych
ocenach
niedostatecznych
z
zajęć
edukacyjnych
nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania oraz o braku podstaw
do klasyfikacji /miesiąc przed zakończeniem zajęć dydakt./
Rodzice podpisują informację wychowawcy, potwierdzając w ten sposób zapoznanie się podanymi ocenami.
7 czerwca Nauczyciele wpisują przewidywane roczne oceny z nauczania
2021r. w wyznaczone miejsce w dzienniku / wpis oceny cyfrą i ołówkiem, a nie
długopisem (rubryka –przed oceną roczną –/.

8 czerwca
2021r.

14 czerwca
2021 r.
15 czerwca
2021r.

Wychowawca wspólnie z uczniami dokonuje oceny ich zachowania –
oceny proponowane.
Pisemne poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach
rocznych lub końcowych / dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem RP/;
Rodzice podpisują informację wychowawcy, potwierdzając zapoznanie
się z ocenami.
Wpisywanie rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i rocznych ocen
zachowania do dziennika w przeznaczonym do tego miejscu – pod
napisem „ocena roczna”.
Składanie wniosków o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego oraz
egzaminu umożliwiającego uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
zachowania.
Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły zasadności wniosków i
powiadomienie ucznia oraz rodziców o podjętej decyzji.
Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

17 czerwca
2021r.
18 -19
czerwca
2021r.
18- 19
Przeprowadzenie egzaminów mających na celu uzyskanie wyższej niż
czerwca przewidywana rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
2021r.
edukacyjnych oraz przeprowadzenie głosowania w celu ustalenia
rocznej/końcowej oceny zachowania.
21 czerwca Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające roczne i końcowe oceny
2020r.
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania.
22 - 24 Zgłaszanie przez ucznia lub jego rodziców zastrzeżeń do dyrektora
czerwca szkoły, jeżeli uznają, że ocena z zajęć edukacyjnych lub zachowania
2021r.
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
wystawiania tej oceny.
29 - 30
Egzamin sprawdzający, odnoszący się do ww. zastrzeżenia.
czerwca
2021r.
24 -25
Egzamin poprawkowy dla ucznia, który otrzymał jedną lub dwie oceny
sierpnia niedostateczne z zajęć edukacyjnych w danej klasie.
2021r.
26 sierpnia Zgłaszanie zastrzeżeń do oceny egzaminu poprawkowego, jeżeli została
2021r.
ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalenia tej
oceny.
27 sierpnia Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły zasadności zastrzeżeń i powiado 2021r.
mienie ucznia oraz rodziców o podjętej decyzji.
28 sierpnia Przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego dotyczącego ww. zastrze 2021r.
żeń.

