
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2020/2021 z dnia 5 maja 2021 r.                                                          

                                                         w sprawie Terminarza czynności związanych z zakończeniem  

roku szkolnego 2020/2021 

 

Terminarz czynności związanych z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 

data zadanie uwagi 
do 24 maja 

(poniedziałek) 

 

Ocena zachowania ucznia: 

 

1. samoocena zachowania ucznia, 

2. ocena zespołu klasowego, 

3. sugestie nauczycieli 

przedmiotowych odnośnie ocen 

zachowania. 

 

1.Uczeń wpisuje ocenę do zestawienia 

„Arkusz oceny zachowania” 

i podpisuje ją. 

2. Po dokonaniu oceny ucznia przez 

zespół klasowy, przedstawiciel 

samorządu dokonuje wpisu                            

na „Arkusz oceny zachowania”. 

 

*W przypadku kontynuacja nauczania 

zdalnego zniesiony zostaje obowiązek 

zbierania podpisów uczniów. 

do 7 czerwca  

(poniedziałek) 

Ostateczny termin przekazania uczniom                

i rodzicom informacji o przewidywanej 

rocznej ocenie zachowania. 

Wychowawcy wpisują przewidywane 

roczne oceny zachowania  

w e-dzienniku. 

do 7 czerwca  

(poniedziałek) 

Ostateczny termin przekazania uczniom                  

i rodzicom informacji                               

o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

(w tym o ocenach ndst i nkl). 

Nauczyciele wpisują przewidywane 

roczne klasyfikacyjne oceny   

w e-dzienniku. Wychowawca 

informuje rodziców                                        

o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych i nieklasyfikowaniu 

ucznia poprzez komunikator                         

w e-dzienniku. Rodzic potwierdza 

otrzymanie informacji.  

8 czerwca 

(wtorek) 

Dyżur wychowawców i nauczycieli – 

budynek przy ulicy Bema. 
• godzina 16.00 -17.00 – kl. I-III 

• godzina 17.00-18.00 – kl. IV-VI                

i VII C 

9 czerwca 

(środa) 

Dyżur wychowawców i nauczycieli – 

budynek przy ulicy Wojska Polskiego 

Klasy VII i VIII, godzina 17.00-18.00 

 

* Organizacja dyżurów nauczycieli 

uzależniona będzie od sytuacji 

epidemicznej w kraju 

do 14 czerwca 

(piątek) 

Możliwość składania do sekretariatu 

wniosku ucznia lub jego rodziców  

1. o powtórne rozpatrzenie 

przewidywanej rocznej oceny 

zachowania, 

2. o powtórne rozpatrzenie 

przewidywanej rocznej oceny                 

z przedmiotu. 

Decyzja o zmianie lub utrzymaniu 

oceny z zachowania lub przedmiotu 

zapada w ciągu 3 dni od złożenia 

wniosku. 

do 18 czerwca 

(piątek) 

Ostateczne wystawienie klasyfikacyjnych 

ocen rocznych, nieklasyfikowania                     

oraz rocznych ocen zachowania. 

Przekazanie informacji uczniom. 

do 18 czerwca 

(piątek) 

Ostateczny termin poinformowania 

dyrektora szkoły przez wychowawców 

klas o ocenach niedostatecznych oraz  

o nieklasyfikowaniu uczniów w formie 

zbiorczej tabeli. 

Złożenie dokumentacji                                 

w sekretariacie szkoły  

w budynku przy ul. Bema 23. 

 



do 21 czerwca 

(poniedziałek) 

 

Przesłanie sprawozdań w wersji 

elektronicznej (email: sp3dyr@onet.pl)                     

do dyrektora szkoły - nauczyciele, 

specjaliści, zespoły nauczycieli, świetlica, 

biblioteka, wychowawcy klas, itd.  

(do godz. 14.00) 

Wersję papierową sprawozdań 

przynosimy na posiedzenie Rady 

Pedagogicznej 21 czerwca 2021 r. 

Wychowawcy przynoszą również 

klasyfikację roczną uczniów oraz 

klasyfikację końcową w przypadku 

uczniów klas VIII. Wszyscy 

nauczyciele przynoszą uzasadnienia 

ocen niedostatecznych  

i nieklasyfikowania uczniów. 

21 czerwca 

(poniedziałek) 

1. Zebranie klasyfikacyjne Rady 

Pedagogicznej. 

 

2. Zebranie plenarne Rady 

Pedagogicznej. 

Podsumowanie pracy szkoły  

w roku szkolnym 2020/2021. 

Rozpoczęcie obrad o godzinie 16.30. 

 

21 czerwca  

(poniedziałek) 

Składanie przez rodziców podań                       

o egzamin:  

a) klasyfikacyjny, 

b) poprawkowy. 

Do godziny 14.00. 

25 czerwca 

(piątek) 

Zakończenie roku szkolnego                     Sposób przeprowadzenia uroczystości 

oraz jej godzina zostaną ustalone                 

w późniejszym terminie w zależności               

od sytuacji epidemicznej w kraju. 

29 czerwca 

(wtorek) 

do godziny 

14.00 

Podanie ucznia lub rodziców do dyrektora 

szkoły: 

 

 

1. o zmianę rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania 

 

 

 

2. w sprawie zastrzeżeń związanych 

z ustaleniem rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych 

 

Podania można składać jeśli zaistniały 

uchybienia przy ustalaniu oceny                      

lub została ona ustalona niezgodnie                   

z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania ocen. 

 

 

 

 

 

Powołanie przez dyrektora komisji              

w celu ustalenia rocznej oceny 

zachowania ucznia. 

 

 

Sprawdzian wiadomości                                      

i umiejętności ucznia odbywa się                    

w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. 

Ocena ustalona przez komisję                      

jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej oceny rocznej 

klasyfikacyjnej, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. Odbywa się                     

on w ostatnim tygodniu ferii letnich, 

na wniosek rodziców złożony                    

do 3 dni po sprawdzianie.  

 

 

mailto:sp3dyr@onet.pl

