
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę ustaloną przez nauczyciela 

zgodnie z terminem zapisanym w Statucie Szkoły - miesiąc  

przed klasyfikacją w przypadku oceny niedostatecznej, minimum tydzień  

w przypadku innej oceny. 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko w przypadku, 

gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen bieżących jest równa ocenie, 

o którą się ubiega, lub od niej wyższa. W przypadku ocen opisowych- informacje 

zwrotne powinny wskazywać na spełnienie wymagań na ocenę, o której mowa 

wcześniej. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

 frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80%  

(z wyjątkiem długotrwałej choroby); 

 usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

 przystąpienie do większości przewidzianych przez nauczyciela form 

sprawdzianów i prac pisemnych- w terminie głównym lub dodatkowym; 

 uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen lub informacji 

zwrotnych pozytywnych , również w trybie poprawy; 

 skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, 

w tym konsultacji indywidualnych. 

4. Uczeń, ubiegający się o podwyższenie oceny z danego przedmiotu, składa podanie 

napisane przez Rodziców/Opiekunów do wychowawcy klasy w ciągu 2 dni od 

ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. 

5. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z pkt. 3, nauczyciele 

przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do sprawdzianu wiedzy. 

6. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym 

zebraniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego (lub innego, zgodnego ze specyfiką 

zajęć), obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań. 

7. Sprawdzian, oceniony zgodnie z wymaganiami na poszczególne oceny, zostaje 

dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. 

8. Ustalenie oceny rocznej wyższej niż przewidywana, może nastąpić jedynie 

w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń, lub 

ocenę wyższą. 

9. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny przewidywanej, niezależnie 

od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

 


