
Procedura udostępniania prac pisemnych
rodzicom/ prawnym opiekunom uczniów

w Szkole Podstawowej im. WBK w Dębem Wielkim

W oparciu o:
1. Ustawę z dn. 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022

r. poz. 583, 1116, 1700 i 1730)
2. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z

2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730)
3. Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
4. Statut Szkoły Podstawowej im. WBK w Dębem Wielkim.

Procedura dotyczy nauczycieli, wychowawców, rodziców i prawnych opiekunów.
Cele procedury:

− przekazanie informacji rodzicom i prawnym opiekunom o postępach dziecka w nauce
lub ich braku,

− rozszerzenie współpracy z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów,
− podniesienie efektów kształcenia.

Udostępnianie prac rodzicom odbywa się według następujących zasad:
a) sprawdzone i ocenione prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela przedmiotu

do dnia 31 sierpnia każdego roku szkolnego, po tym czasie prace są przez nauczyciela
niszczone,

b) wszystkie oceny, jakie uczeń otrzymuje za prace pisemne są jawne dla ucznia i jego
rodziców/ prawnych opiekunów,

c) sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniom do wglądu na lekcji,
d) jeśli praca zawiera tylko odpowiedzi uczniów, należy do niej dołączyć zestaw pytań/

zadań,
e) nauczyciel omawia prace pisemne z uczniami na lekcji, podając poprawne odpowiedzi,

informując ich o popełnianych błędach, stopniu opanowania wiedzy i umiejętności,
przekazuje zalecenia i wskazówki do poprawy pracy,

f) sprawdzone i ocenione prace są każdorazowo udostępniane rodzicom/ prawnym
opiekunom podczas zebrań, konsultacji oraz spotkań na terenie szkoły,

g) udostępniania pracy dokonuje nauczyciel, który tę pracę oceniał, a w szczególnych
przypadkach inny, upoważniony przez niego nauczyciel, wychowawca lub dyrektor
szkoły,

h) rodzic/ opiekun prawny ma prawo do uzyskania od nauczyciela uzasadnienia oceny oraz
dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą sprawdzianu, sposobem oceniania,
a także otrzymania wskazówek związanych z poprawą pracy dziecka,

i) za zgodą nauczyciela, uczeń może wykonać fotografię sprawdzianu, pracy pisemnej
i udostępnić ją rodzicom,



j) udostępnione prace służą jedynie udzieleniu informacji rodzicom/ prawnym opiekunom
wskazującej nad czym uczeń musi popracować, aby uzupełnić braki w wiadomościach
lub rozwinąć swoje umiejętności,

k) prace nie mogą być kopiowane, udostępniane w środkach masowego przekazu,
l) rodzic/ prawny opiekun ma prawo do uzyskania od nauczyciela dodatkowych wyjaśnień

związanych ze strukturą sprawdzianu, sposobem oceniania, a także otrzymania
wskazówek związanych z poprawą pracy dziecka w uzgodnionym terminie,

m) prace chronione są Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2021.0.1062) o prawie
autorskim i prawach pokrewnych kopiowanie, powielanie oraz udostępnianie ich w
środkach masowego  jest zabronione.



Załącznik nr 1

do procedury udostępniania prac pisemnych

rodzicom/ prawnym opiekunom

w Szkole Podstawowej im.WBK w Dębem Wielkim

………………………                                                Dębe Wielkie, dnia……………………..

………………………

………………………

(imię i nazwisko rodzica

adres zamieszkania)

Oświadczam, że zostałem zapoznany z procedurą udostępniania prac pisemnych mojego
dziecka. Zobowiązuję się nie udostępniać w/w prac osobom trzecim oraz nie publikować ich
w środkach masowego przekazu. Jednocześnie zobowiązuję się do terminowego  oddawania
otrzymanych prac.

………………………………………..

(czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna)


