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Pan Łukasz Korzeniowski

Stowarzyszenie na rzecz Praworządności w Szkołach
„Stowarzyszenie Umarłych Statutów”

W związku z pismem nr KT.01.01-I/2021 z 25.01.2021 roku w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Chełmie Śląskim z siedzibą przy ul. Kolberga 1 
przeprowadzono kontrolę doraźną ustalając, co następuje:

Odnośnie kwestionowania postanowień statutu kontrolowanej szkoły, 
w zakresie ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
wyjaśniamy, że zgodnie z art. 44b ust. 10 ustawy z 07.09.1991 roku 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.) szczegółowe 
warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut danej szkoły. 
Jednocześnie w art. 44b ust. 6 pkt 3 i pkt 5 powołanej ustawy zostało 
zawarte, że ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje m.in. ustalanie 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Mając powyższe na uwadze należy 
uznać, że w statucie szkoły można określić, iż ustalanie śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych będzie odbywało się na podstawie średniej ważonej ocen 
bieżących, co oznacza, że oceny bieżące, które otrzymuje uczeń za 
poszczególne formy aktywności będą miały różne wagi. 
 
Na podstawie analizy postanowień statutu szkoły w zakresie oceniania 
wewnątrzszkolnego, losowo wybranych przedmiotowych systemów 
oceniania oraz losowo wybranego dziennika zajęć edukacyjnych 
potwierdzono zarzut dotyczący pomniejszania o jeden wagi ocen 
poprawionych prac pisemnych. 
Art. 44b ustawy z 07.09.1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1327 ze zm.) wskazuje, na czym polega ocenianie (ust. 3), jakie są jego 
cele (ust. 5) oraz, co składa się na ocenianie wewnątrzszkolne (ust. 6). 
Ponadto w myśl § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z 22.02.2019 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 373) 
ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy 
ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 
edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń 
robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.



W związku z tym iż pomniejszanie wagi ocen poprawionych prac pisemnych 
kłóci się z ideą oceniania, w wyniku kontroli dyrektorowi szkoły wydano 
zalecenia.
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