
WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE 

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ  

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo  wnioskować w formie                  

pisemnej do nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie  oceny                             

z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym  

niż 5 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasy-

fikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wniosek składa się wychowawcy. 

2. Wychowawca  w ciągu kolejnych 3 dni  (od wpłynięcia wniosku lub  podania) infor-

muje pisemnie (w zeszycie korespondencji)  ucznia i jego   rodziców/prawnych opieku-

nów   o wyznaczonym terminie, w którym odbędzie się   pisemne lub ustne sprawdzenie 

umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych. 

3. Z wnioskiem o podwyższenie  oceny mogą  wystąpić rodzice (prawni opiekunowie) 

lub uczeń,  jeśli uczeń spełnia następujące warunki : 

                  1) ma  wysoką frekwencję (co najmniej 90%)   na zajęciach edukacyjnych,   z  których 

wnioskuje o podwyższenie oceny, 

                  2) wszystkie godziny opuszczone ma usprawiedliwione, 

                  3) ma co najmniej połowę uzyskanych ocen cząstkowych takich jak ocena, o która się 

ubiega lub wyższych, 

                 4)  przystąpił do wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych z  zajęć                   

edukacyjnych, z których ubiega się o podwyższenie oceny  oraz uzyskał  z nich oceny 

pozytywne (wyższe niż ocena niedostateczna),  

Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie. 

4. Wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) musi zawierać uzasadnie-

nie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

5. We wniosku uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) określają ocenę, o jaką 

uczeń się ubiega. Istnieje możliwość podwyższenia  oceny tylko o jeden stopień . Nie do-

tyczy to oceny celującej. 

6. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie  

oceny przystępuje do sprawdzianu z materiału obejmujące zagadnienia ocenione poni-

żej jego  oczekiwań,  w terminie nie późniejszym niż na 7 dni od złożenia wniosku, 

 a przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 



7. Podczas sprawdzianu   obowiązują  wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania 

poszczególnych  rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, zgodne z wymaganiami określonymi w podstawie programowej 

 tych zajęć. 

8. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem  sprawdzianu  z infor-

matyki, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych  oraz wycho-

wania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

Sprawdzian z języka obcego może mieć formę pisemną lub ustną. 

9. Sprawdzian przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu. 

10.  Ze sprawdzianu nauczyciel  sporządza  notatkę zawierająca : 

1) imię i nazwisko nauczyciela  przeprowadzającego sprawdzian, 

2) termin sprawdzianu, 

3) zadania (ćwiczenia), 

4) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, w przypadku sprawdzianu 

ustnego, 

5) wynik sprawdzianu, 

6) uzyskaną ocenę. 

11. Ocena ulega podwyższeniu, jeżeli w wyniku pisemnej części sprawdzianu  uczeń 

uzyska co  najmniej 90% możliwych punktów.  

12.  Notatkę  ze sprawdzianu przechowuje się  w dokumentacji wychowawcy. 

13. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od 

wyników sprawdzianu, do którego uczeń przystąpił w ramach poprawy. 

  

 

 


