
Kosowo, dnia 5 maja 2022r. 

 

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły 
 
 

Działając na podstawie Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

Stowarzyszenia „KMK KOS” w Kosowie § 62 ust. 1, 2, 3, 5, w brzmieniu: 
 
§ 62. Warunki i tryb informowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz o warunkach i sposobie ich poprawiania. 

 

1. Na miesiąc przed rocznym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani poinformować pisemnie 

ucznia i jego rodziców o zagrażającej mu niedostatecznej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i/ lub negatywnej (nieodpowiedniej lub 

nagannej) rocznej ocenie zachowania, zagrożeniu brakiem promocji do klasy 

programowo wyższej a także poinformować ucznia i jego rodziców, jakie w tym 

okresie warunki uczeń powinien spełnić, by tę ocenę poprawić. 

 

Termin Rady pedagogicznej (klasyfikacyjnej ustalono na 13.06.2022r.(poniedziałek) 

 
2. Wychowawca klasy powiadamia o zagrażającej uczniowi niedostatecznej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej rodziców dziecka listem poleconym, za potwierdzeniem 

odbioru  wysłanym na adres zamieszkania rodziców co najmniej cztery tygodnie  
przed zebraniem rady pedagogicznej, o którym mowa w ust. 1. W liście tym rodzice 

informowani są o warunkach, jakie uczeń powinien spełnić, by na koniec roku 

szkolnego otrzymać pozytywną ocenę klasyfikacyjną. 

 

3. Co najmniej na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem plenarnym rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców o planowanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i planowanej rocznej ocenie zachowania, 

innych niż wskazane w ust. 1, a także na ich wniosek poinformować, jakie w tym okresie 

warunki uczeń powinien spełnić, by tę ocenę utrzymać lub poprawić. Propozycja rocznej 

oceny klasyfikacyjnej powinna być wpisana do dziennika lekcyjnego, e-dziennika . 

 
5. Poczynając od klasy IV, nie później niż na cztery dni przed zebraniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, nauczyciele i wychowawcy wystawiają 

uczniom roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania i informują                 

o tym uczniów ustnie, a fakt ten odnotowują w dzienniku lekcyjnym, e-dzienniku . 

………………………………………………………………………………………………………. 

  
1. Rodziców i uczniów o końcoworocznych ocenach niedostatecznych, 

nieklasyfikowaniu ucznia oraz nagannej ocenie z zachowania, zagrożeniu 

brakiem promocji do klasy programowo wyższej  należy poinformować do 

dnia  10 maja 2022r. 

 



2.  Rodziców i uczniów poinformować o planowanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i planowanej rocznej ocenie 

zachowania, innych niż negatywne do dnia  27.05.2022. 

 
3.  Poczynając od klasy IV, nie później niż na cztery dni przed zebraniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, nauczyciele i wychowawcy wystawiają 

uczniom roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania, tj. 

do 06.06.2022. 

 
Jadwiga Winiaszewska – dyrektor szkoły 

 



Powiadomienie przesyłamy rodzicom listem poleconym na adres 

zamieszkania rodziców. 

 

3. Do dnia 4 czerwca 2020r. nauczyciele wystawiają końcoworoczne propozycje ocen 

klasyfikacyjnych, a wychowawcy informują rodziców i uczniów o ocenach oraz 

ocenie zachowania w formie elektronicznej do dnia 5 czerwca 2020r.  
4. W ramach kształcenia na odległość podwyższenie oceny końcoworocznej i oceny 

zachowania jest możliwe na podstawie procedury, która stanowi załącznik do 

niniejszego ogłoszenia. W przypadku wznowienia zajęć w szkole obowiązują zapisy 

Statutu z dnia 16.11.2019  
5. Oceny końcoworoczne należy wystawić do dnia 16 czerwca 2020r.  
6. Arkusze zbiorcze pracy nauczyciela za II semestr w wersji elektronicznej należy do 

dyrektora Szkoły nspkosowo@wp.p l do dnia19 czerwca 2020r. 

 
7. Rada klasyfikacyjna odbędzie się 18 czerwca 2020r. 

 
 

 

Dyrektor szkoły-Jadwiga Winiaszewska 
 
 
 
 

 

Załącznik 1 -Procedura 
 

Załącznik 2 - Wniosek 
 

Załącznik Nr 1 
Procedura podwyższania ocen przewidywanych w trakcie kształcenia na 
odległość w Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „KMK KOS”  

w Kosowie 
 

Podstawa prawna:  

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 

1481 ze zm.);  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r poz. 
410 ze zm.);  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie  
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493); 
 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
 

i zwalczaniem COVID-19 

mailto:nspkosowo@wp.pl
http://www.psp5krasnik.szkolnastrona.pl/download/Procedura.docx
http://www.psp5krasnik.szkolnastrona.pl/download/wniosek%20o%20podwyzszenie%20oceny%20(3).docx


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.); 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373). 
 

Postanowienia: 
I. Warunki i  tryb  podwyższania oceny przewidywanej z zajęć edukacyjnych 

 

1) Do dnia ustalonego w kalendarium szkolnym nauczyciele prowadzący poszczególne 
zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału zobowiązani są do poinformowania ucznia 
i jego rodziców w sposób ustalony przez szkołę:  

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 
 
2) O podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

może ubiegać się uczeń, który:  
systematycznie uczestniczył w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;  

nieobecności na tych zajęciach są w większości usprawiedliwione (choroba ucznia, 

pobyt w szpitalu);  
systematycznie wykonywał zadania zlecone przez nauczyciela;  

przystępował do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów; 

uzyskał ze wszystkich sprawdzianów oceny pozytywne, również w trybie poprawy 
 

ocen niedostatecznych; 
 

skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy ocen, w tym 

konsultacji indywidualnych. 

 
3) W celu podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, w ciągu 2 dni od 
 

poinformowania o ocenach przewidywanych, uczeń lub jego rodzice zwracają się, w 
formie elektronicznej lub papierowej, z wnioskiem do nauczyciela przedmiotu 
o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 
(maksimum o jeden stopień). 
4) Nauczyciel po otrzymaniu wniosku sprawdza spełnianie przez ucznia warunków 
umożliwiających podwyższanie oceny i kolejnego dnia roboczego udziela uczniowi 
odpowiedzi odmownej lub zleca wykonanie zadań i termin umożliwiający podwyższenie 
oceny. 
5) Uczeń i jego rodzice, którzy uzyskali odmowę, mają prawo tego samego dnia zwrócić 
się z prośbą o umożliwienie podwyższania oceny do dyrektora szkoły, który ma obowiązek 
rozpoznać sprawę w ciągu dwóch dni roboczych. 
6) Procedura podwyższania musi się zakończyć co najmniej dzień roboczy przed 
terminem wystawiania ocen rocznych lub końcowych. 
7) Dokumentację związaną z procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia roku 

szkolnego. 
 

II. Warunki i tryb podwyższania oceny przewidywanej zachowania 
 

1) Uczeń i jego rodzice mają możliwość ubiegania się o uzyskanie wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 



2) O podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej może ubiegać się uczeń, 
który:  

systematycznie uczestniczył w obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych, nieobecności systematycznie usprawiedliwiał,  
swoim zachowaniem nie stwarzał zagrożenia dla siebie i 

innych, nie został ukarany karami statutowymi. 
 
3) Uczeń i jego rodzice zgłaszają do wychowawcy, nie później niż 2 dni po 
poinformowaniu o ocenie przewidywanej, zamiar uzyskania wyższej od przewidywanej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
4) Uczeń i jego rodzice przedstawiają wychowawcy informacje, które w znaczący sposób, 
zgodnie z kryteriami oceniania zachowania określonymi w statucie szkoły, mogą wpływać 
na zmianę oceny przewidywanej. 
5) Wychowawca ponownie analizuje zebrane informacje o zachowaniu ucznia i utrzymuje 
bądź ustala wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
6) Uczeń i jego rodzice, którzy uzyskali odmowę, mają prawo tego samego dnia zwrócić 
się z prośbą o umożliwienie podwyższania oceny do dyrektora szkoły, który ma obowiązek 
rozpoznać sprawę w ciągu dwóch dni roboczych. 
7) Procedura podwyższania musi się zakończyć co najmniej dzień roboczy przed 
terminem wystawiania ocen rocznych lub końcowych. 
8) Dokumentację związaną z procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia roku 

szkolnego. 
 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Zał. Nr 2 

 

…………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

…………………………………………… 

adres zamieszkania 

 

Kosowo, dn. ……………… 

 

…………………………………………… 

 

Pan/Pani (nauczyciel/dyrektor) 

………………………………….. 

 

Wniosek o podwyższenie oceny z zajęć edukacyjnych/zachowania. 

 

Zwracam się z prośbą o podwyższenie oceny mojego dziecka ……………………………… 

ucznia/uczennicy klasy………………………………………………………………............... 
z przedmiotu…………………………………………………………………………………….. 

 

Uzasadnienie……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Podpis rodzica 

..………………………. 



Decyzja nauczyciela/dyrektora……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Data Podpis 

………………. …………………………. 


