
REGULAMIN SPRAWDZIANU WERSYFIKUJĄCEGO Z PRZEDMIOTU ORAZ ROZMOWY 

WERYFIKUJĄCEJ DOTYCZĄCEJ OCENY ZACHOWANIA 

SZKOŁA PODSTAWOWA im. BOLESŁAWA CHROBREGO W ŻÓRAWINIE 

 

Podstawa prawna: Statut Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie 

 

 

§ 1. Sprawdzian weryfikujący 

1. Sprawdzianem są objęci uczniowie na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym. 

2. Sprawdzian weryfikujący przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców zgłoszony do 

dyrektora szkoły w przypadku, gdy uczeń chce uzyskać ocenę wyższą niż proponowana 

roczna z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Wniosek składa się w ciągu 2 dni po przekazaniu propozycji ocen przez nauczyciela. 

4. Uczeń może ubiegać się o otrzymanie oceny o jeden stopień wyższej niż proponowana 

(dotyczy to również proponowanej oceny niedostatecznej). 

5. Sprawdzian weryfikujący obejmuje zakres materiału z całego roku szkolnego – 

przeprowadzany jest w formie ustnej i pisemnej (a także praktycznej, jeżeli wymaga 

tego specyfika przedmiotu). 

6. Nauczyciel przygotowuje zadania sprawdzające odpowiadające specyfice danego 

przedmiotu. 

7. Zadania odpowiadają wymaganiom na ocenę, o którą wnioskuje rodzic  

(z uwzględnieniem wymagań na oceny niższe). 

8. Termin i miejsce sprawdzianu ustala dyrektor szkoły, o czym informowani są (poprzez 

dziennik elektroniczny) uczeń i jego rodzice. 

9. Sprawdzian weryfikujący odbywa się nie później niż 7 dni przed klasyfikacyjną radą 

pedagogiczną. 

10. Uczeń nie otrzymuje po napisaniu sprawdzianu weryfikującego oceny niższej niż 

proponowane ocena roczna. 

11. Ocena wystawiona uczniowi po przeprowadzonym sprawdzianie jest ostateczna.  

 

§ 2. Organizacja i przebieg sprawdzianu weryfikującego  

1. Sprawdzian weryfikujący składa się z dwóch części: ustnej i pisemnej. W edukacji 

wczesnoszkolnej oraz dla przedmiotów drugiego etapu nauczania: muzyka, plastyka, 

technika, informatyka, wychowanie fizyczne – sprawdzian ma głównie formę zadań 

praktycznych. 

2. Sprawdzian weryfikujący przeprowadza trzyosobowa komisja powoływana przez 

dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 



- dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji; 

- nauczyciel uczący danego przedmiotu – jako egzaminator; 

- nauczyciel tego samego lub innego przedmiotu – jako członek komisji. 

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

Dyrektor szkoły powołuje wówczas innego egzaminatora. 

4. Pytania do sprawdzianu weryfikującego przygotowuje nauczyciel przedmiotu, kiedy 

jest to niemożliwe - osoba wskazana przez dyrektora szkoły. Pytania zatwierdza 

przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. 

5. Uczeń, aby uzyskać ocenę, o którą wnioskują rodzice musi zdobyć 90% punktów  

z całego sprawdzianu (część pisemna, ustna, praktyczna – w zależności od specyfiki 

przedmiotu). 

6. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający następujące 

informacje: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

b) imiona i nazwiska członków komisji; 

c) termin sprawdzianu 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) wykaz zadań obowiązujących na sprawdzianie wraz z punktacją 

f) otrzymaną przez ucznia ocenę 

7. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia oraz informacje nt. odpowiedzi ustnych 

ucznia lub stopnia realizacji zadań praktycznych. 

8. Protokół po przeprowadzonym sprawdzianie komisja składa w sekretariacie szkoły, jest 

on przechowywany w dokumentacji szkolnej. 

9. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do 

sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w terminie 

dodatkowym ustalonym przez dyrektora szkoły, ale nie później niż 7 dni przed 

klasyfikacyjną radą pedagogiczną. 

10. W przypadku niesamodzielnego rozwiązywania zadań, korzystania z urządzeń 

telekomunikacyjnych lub zakłócania przebiegu sprawdzianu przez ucznia, może 

nastąpić przerwanie i unieważnienie sprawdzianu.  

 

§ 3. Zasady, organizacja i przebieg rozmowy weryfikującej dotyczącej oceny zachowania 

 

1. Rozmowę weryfikującą przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców (wraz  

z uzasadnieniem) złożony do dyrektora szkoły. 

2. Wniosek składa się nie później niż 2 dni po przekazaniu przez wychowawcę propozycji 

oceny (poprzez dziennik elektroniczny). 



3. Rozmowa weryfikująca odbywa się nie później niż 7 dni przed klasyfikacyjną radą 

pedagogiczną. 

4. Uczeń może ubiegać się o otrzymanie oceny zachowania o jeden stopień wyżej niż ocena 

proponowana. 

5. Rozmowę przeprowadza komisja (nie mniej niż trzy osoby) powołana przez dyrektora 

szkoły; funkcję przewodniczącego pełni dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

6. Komisja analizuje uzasadnienie wniosku rodziców o podwyższenie oceny zachowania 

oraz zapoznaje się z dokumentacją, na podstawie której została wystawiona 

proponowana ocena roczna. 

7. Decyzja komisji podejmowana jest zwykłą większością głosów. 

8. Ocena wystawiona przez komisję jest ostateczna. 

9. Informację o decyzji komisji otrzymują uczeń i jego rodzice. 

10. Protokół z przeprowadzonej rozmowy zostaje złożony do sekretariatu, jest on 

przechowywany w dokumentacji szkolnej.  

 

 

 

 

Żórawina, ................................................ 

Zatwierdził: 

 


