
               Harmonogram klasyfikacji w roku szkolnym 2021/2022, w Szkole Podstawowej w Żukowie 
 

Terminy 
Czynności 

I półrocze II półrocze 

do  
21.12.2021r. 

do  
16.05.2022r. 

*  Nauczyciele przedmiotów powiadamiają wychowawców  
 o zamiarze wystawienia oceny niedostatecznej.  
 * Nauczyciele przedmiotów powiadamiają wychowawców  o 
zamiarze nieklasyfikowania. 

do 
22.12. 2021r. 

do 
17.05.2022r. 

* Wychowawcy informują uczniów o przewidywanych ocenach 
niedostatecznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 
* Wychowawcy informują uczniów o nieklasyfikowaniu ich z 
danych zajęć edukacyjnych. 

do 
22.12.2021r. 

do 
17.05.2022r. 

* Wychowawcy w formie pisemnej powiadamiają rodziców o 
przewidywanych ocenach niedostatecznych ucznia z zajęć 
edukacyjnych. Kopię zawiadomienia przekazują dyrektorowi  
szkoły.(pkt 5§50 Statutu  SP Żukowie) 
* Wychowawcy w formie pisemnej powiadamiają rodziców  
 o nieklasyfikowaniu ucznia z danych zajęć edukacyjnych 
 Kopię zawiadomienia przekazują dyrektorowi  szkoły. 

do 17.01.2022r. 
do  
06.06.2022r. 

* Nauczyciele informują uczniów o przewidywanych ocenach z 
przedmiotów  i ocenach z zachowania. 

   
do 
 09.06.2022r. 
 

*  Rodzice/uczniowie zgłaszają nauczycielom zamiar uzyskania 
wyższej  oceny niż przewidywana. Zgodnie z   §64 i §65 Statutu  
SP w Żukowie  na zgłoszenie są 3 dni robocze od dnia uzyskania 
informacji o przewidywanych ocenach. 
 

do  
21.01.2022r. 

do 
13.06. 2022r. 

* Nauczyciele wpisują  oceny klasyfikacyjne ze wszystkich zajęć 
edukacyjnych oraz oceny z zachowania. 

 
-------- 

 
do  
17.06.2022r. 

* Rodzice składają podania do dyrektora  szkoły o egzamin 
poprawkowy. Dyrektor wyznacza termin do dnia zakończenia 
rocznych zajęć zgodnie z  §70 Statutu SP Żuków. 

31.01.2022r. --------- * Koniec I półrocza  

27.01.2022r. 17.06.2022r. * Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej, godz. 15:15 

-------- 
do  
24.06.2022r. 

* Dyrektor wyznacza termin egzaminów poprawkowych (do 
zakończenia rocznych zajęć  dydaktyczno-wychowawczych) 
   Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich ( pkt 
3 §70 Statutu SP w Żukowie).  

-------- 24.06.2022r. 
* Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
 

-------- 
do 
28.06.2022 r. 

* Zgłaszanie Rodziców do dyrektora zastrzeżeń dot. ustalonej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej, niezgodnej z przepisami prawa. 
Zgodnie z §68 Statutu SP w Żukowie na zgłoszenie są 2 dni 
robocze od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

 


