
 

WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH 

OCEN KLASYFIKACYJNYCH ORAZ ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA 

1.Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować w formie pisemnej do nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji  

o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.  

2. Z wnioskiem o podwyższenie oceny mogą wystąpić rodzice lub uczeń, jeśli uczeń spełnia  

następujące warunki:  

1) ma bardzo wysoką frekwencję (co najmniej 90%) na zajęciach szkolnych, w szczególności 

na zajęciach, z których wnioskuje o podwyższenie oceny,  

2) wszystkie godziny opuszczone ma usprawiedliwione,  

3) jest obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

4) brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach z tego 

przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy wnioskowania o ocenę 

najwyższą),  

5) przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest co najmniej dobra,  

6) zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż 

przewidziana przez nauczyciela. Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek 

będzie rozpatrzony negatywnie.  

3. Wniosek ucznia lub jego rodziców musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia 

nie będą rozpatrywane.  

4.We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega.  

5. W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny 

przystępuje do egzaminu zaliczeniowego z materiału określonego przez nauczyciela, 

w terminie nie później niż na 3 dni od złożenia wniosku, a dzień przed zebraniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.  

6. Podczas egzaminu zaliczeniowego obowiązują kryteria oceniania zgodnie z planem 

wynikowym przedmiotu oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, zgodne z wymaganiami określonymi w podstawie programowej tych zajęć.  

7. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z zajęć 

komputerowych, plastyki, muzyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 



ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin zaliczeniowy z języka obcego może 

mieć formę pisemną i ustną.  

8. Pisemny egzamin zaliczeniowy przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu, ustaloną 

ocenę w wyniku egzaminu potwierdza drugi nauczyciel tego samego przedmiotu.  

9. Egzamin ustny z języka obcego oraz egzamin w formie zadań praktycznych przeprowadza 

i ustala z niego ocenę nauczyciel przedmiotu w obecności drugiego nauczyciela tego samego 

przedmiotu. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający:  

1) imię i nazwisko nauczyciela ( nauczycieli) przeprowadzającego egzamin,  

2) termin egzaminu,  

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,  

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

przeprowadzania ustnego,  

5) wynik egzaminu,  

6) uzyskaną ocenę.  

10. Protokół przechowuje się w teczce, w dokumentacji sekretariatu.  

11. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalona w wyniku egzaminu zaliczeniowego może być niższa niż przewidywana.  

12. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować w formie pisemnej do wychowawcy 

klasy o podwyższenie oceny zachowania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania 

informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania.  

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

uczeń się ubiega.  

14. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku :  

1) zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, 

osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.,  

2) pozytywnej opinii samorządu klasowego,  

3) otrzymania pochwały Dyrektora Szkoły,  

Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny z zachowania musi spełniać następujące 

warunki 

1) w ciągu roku szkolnego nie otrzymał upomnienia dyrektora szkoły, pisemnej 

nagany nauczyciela lub wychowawcy, pisemnej nagany dyrektora, 

2) w ciągu roku szkolnego nie naruszył obowiązków ucznia – statut szkoły, 



3) w okresie od podania informacji o przewidywanej ocenie zachowania do ustalenia 

rocznej oceny klasyfikacyjnej uczeń wykazał się szczególną aktywnością 

w przedsięwzięciach podejmowanych dla podwyższenia oceny.  

4) spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:  

- aktywne działania w ramach koleżeńskiej pomocy w nauce,  

- aktywne włączenie się w przygotowanie uroczystości szkolnej lub klasowej, działania na 

rzecz innych w ramach wolontariatu, 

- wykonanie prac na rzecz Szkoły, w uzgodnieniu z wychowawcą lub Dyrektorem, 

 - przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowej lub prezentacji 

innych materiałów edukacyjnych i przedstawienie ich na lekcjach, 

 - przygotowanie na zadany temat prelekcji na zajęcia z wychowawczą w swojej klasie,  

- uzyskanie znaczących osiągnięć w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych,  

- praca na rzecz poprawy wyglądu estetycznego pracowni lub pomieszczenia, 

wyznaczonych przez wychowawcę.  

15. W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzi się postępowanie dotyczące 

podwyższania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie 

później niż w dniu zebrania klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.  

16. Postępowanie przeprowadza wychowawca w porozumieniu z pedagogiem lub 

psychologiem szkolnym, zasięgając opinii innych nauczycieli.  

Z postępowania sporządza się protokół zawierający :  

1) imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie,  

2) termin postępowania,  

3) informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, jego 

osiągnięć, pracy społecznej na rzecz środowiska itp., 

4) wynik postępowania wraz z uzasadnieniem,  

5) uzyskaną ocenę. 

 


