
 

Zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania 

zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną w dniu 29 września 2017 r. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 44b. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425) 

Art. 98. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) 

§ 125. Statutu Szkoły 

 

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
 

1. Uczeń lub jego rodzice ubiegający się o podwyższenie oceny  zwracają  się z pisemnym wnioskiem  

do nauczyciela danych zajęć w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej.  

2. Wniosek składa się w sekretariacie Szkoły. 

3. O uzyskanie wyższej o jeden stopień niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej mogą 

ubiegać się wszyscy uczniowie, o ile spełnią następujące warunki: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie może być niższa niż 65% (z 

wyjątkiem długotrwałej choroby ucznia); 

2) wszystkie nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu muszą być 

usprawiedliwione; 

3) uczeń przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela sprawdzianów lub 

popraw. 

4. Uczeń spełniający wszystkie warunki przystępuje do sprawdzianu (lub innej formy, którą 

wyznaczy nauczyciel) obejmującego  materiał określony w wymaganiach edukacyjnych na ocenę, o 

którą się ubiega. 

5. Termin sprawdzianu, który powinien się odbyć  najpóźniej na 3 dni przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem  Rady Pedagogicznej, ustala nauczyciel.  

1. Podwyższenie przewidywanej oceny rocznej może nastąpić w przypadku, gdy sprawdzian 

został zaliczony na ocenę, o którą ubiegał się uczeń lub wyższą.  

2. Sprawdzian przechowywany jest w dokumentacji nauczyciela do końca danego roku szkolnego.  

3. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust.3 wniosek ucznia 

zostaje odrzucony, a nauczyciel informuje o tym ucznia  lub jego rodziców  

4. W szczególnych przypadkach decyzję o dopuszczeniu ucznia do sprawdzianu podejmuje 

nauczyciel. 



Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

zachowania 

1. Uczeń lub jego rodzice ubiegający się o podwyższenie oceny  zachowania zwracają  się do 

wychowawcy z pisemnym wnioskiem  w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o 

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej.  

2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się w sekretariacie Szkoły.  

3. Uzasadnienie wniosku  może zawierać opis działań, które uczeń podejmował w ciągu  roku 

szkolnego, a w szczególności:  

1) aktywne działania w ramach koleżeńskiej pomocy w nauce; 

2) aktywne włączanie się w działania na rzecz innych w ramach wolontariatu; 

3) aktywny udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnej lub klasowej; 

4) przygotowywanie prezentacji lub innych materiałów edukacyjnych   i przedstawianie ich 

na lekcjach w swojej klasie. 

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zachowania musi spełnić następujące warunki: 

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

nauczyciela lub wychowawcy, pisemnej nagany dyrektora Szkoły; 

2) w ciągu roku szkolnego nie naruszył obowiązków ucznia, o których mowa w § 115.  

pkt. 14, 15 statutu 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. 

5. W przypadku uznania zasadności wniosku, wychowawca porozumiewa się z innymi 

nauczycielami, z pedagogiem lub psychologiem i podejmuje decyzję w terminie nie późniejszym 

niż na 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

6. Wychowawca odnotowuje fakt przeprowadzenia procedury podwyższenia oceny zachowania w 

dzienniku wychowawcy. 

7. O ustalonej ocenie wychowawca informuje ucznia i jego rodziców. 

8. W przypadku uznania niezasadności wniosku o podwyższenie przewidywanej oceny zachowania, 

wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o odmowie wszczęcia postępowania, podając 

przyczyny odmowy. 

 

 

 


