
/wyciąg ze Statutu Szkoły/ 

 

§ 47 

 

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna  

z zajęć edukacyjnych. 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

2. Warunkami ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych są: 

1) brak wystarczającej liczby ocen bieżących spowodowanych nieobecnościami ucznia 

na danych zajęciach, przy czym nieobecności muszą być usprawiedliwione; 

2) przystąpienie do wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych, a w razie nieobecności 

przystąpienie do sprawdzianów w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem 

danych zajęć edukacyjnych; 

3) terminowe odrabianie zadań domowych; 

4) systematyczne ćwiczenie na zajęciach wychowania fizycznego (dotyczy zajęć 

wychowania fizycznego); 

5) oddawanie na bieżąco prac z zajęć artystycznych (dotyczy zajęć plastyki, techniki, 

muzyki) oraz informatyki i techniki. 

3. Przepisy ust. 2 pkt. 5 stosuje się odpowiednio do zajęć technicznych i do zajęć 

komputerowych prowadzonych w szkole w roku szkolnym: 

1) 2017/2018 – w klasie II, III, V i VI; 

2) 2018/2019 – w klasie III i VI. 

4. Pisemny wniosek o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana 

składa się do Dyrektora w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia  

o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. Wniosek 

powinien zawierać uzasadnienie i wskazanie o otrzymanie jakiej oceny ubiega się uczeń.  

5. Jeżeli wniosek spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 Dyrektor przekazuje wniosek  

do rozpatrzenia nauczycielowi danych zajęć edukacyjnych.  

6. Nauczyciel po analizie wniosku może postanowić o: 

1) uznaniu wniosku za zasadny i ustalić ocenę, o którą ubiega się uczeń: 

2) podtrzymać przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną i uzasadnić swoją decyzję; 

3) sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia poprzez pracę pisemną lub odpowiedzi 

ustne lub ćwiczenia praktyczne, których zakres spełnia wymagania na wnioskowaną 

ocenę. 



7. O doborze   zadań   i   ćwiczeń,   o których   mowa   w ust. 5 pkt. 3   decyduje  nauczyciel 

stosownie do wymagań edukacyjnych. 

8. Przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia może odbyć się w dniu 

złożenia wniosku, ale nie później niż dwa dni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnych 

Rady Pedagogicznej. 

9. W wyniku sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczeń może otrzymać wnioskowaną ocenę 

lub zachować ocenę przewidywaną. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu ocena nie 

może być obniżona. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna.  

10. Z przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejętności, o którym mowa w ust. 5 pkt. 3 

nauczyciel sporządza protokół, w którym odnotowuje ocenę i zwięzłą informację  

o udzielonych odpowiedziach a także poprawioną i ocenioną pracę pisemną.  

 


