
Załącznik nr 4 do WZO  

 

Tryb i warunki uzyskiwania przez ucznia  wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

1.Warunkiem do rozpoczęcia przez nauczyciela przedmiotu procedury zmierzającej do 

podwyższenia oceny uczniowi jest pisemny wniosek ucznia i rodzica (prawnego opiekuna)  

wraz z uzasadnieniem. Wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem ucznia  

i rodzica (prawnego opiekuna). 

 

2.Uczeń jest zobowiązany do złożenia wniosku w ciągu jednego dnia roboczego od 

zapoznania się z oceną przewidywaną, (wystawioną przez nauczyciela nie później niż  

7 dni roboczych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej). 

 

3.W terminie do dwóch dni nauczyciel, w odpowiedzi na wniosek ucznia i rodzica (prawnego 

opiekuna), zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję o pozytywnym lub negatywnym 

rozpatrzeniu wniosku. Decyzję nauczyciel przygotowuje pisemnie. Uczeń otrzymuje od 

nauczyciela oryginał decyzji. 

 

4.W pisemnej odpowiedzi (decyzji) nauczyciel ustala ponadto termin  poprawienia oceny  

(w tym formę egzaminu). 

 

5.Oryginał wniosku ucznia przechowuje nauczyciel przedmiotu, a kopie decyzji nauczyciela  

i wniosku przechowuje wicedyrektor. 

 

6.Podstawą do odwołania się od przewidywanej przez nauczyciela oceny jest uzyskanie przez 

ucznia w trakcie trwania roku szkolnego ocen cząstkowych co najmniej takich, o jaką się stara,  

z najważniejszych form sprawdzania wiadomości i umiejętności określonych w PZO. 

 

7.Uczeń, który w trakcie trwania roku szkolnego nie korzystał z możliwości poprawy ocen lub  

w wyniku poprawiania nie uzyskał oceny, o jaką się ubiega, nie ma możliwości odwołania się. 

 

8.Uczeń, który w trakcie semestru opuszczał bez usprawiedliwienia lekcje, nie ma możliwości 

odwołania się. 

 

9.Uczeń, który nie zda egzaminu na ocenę, o którą się ubiega, otrzymuje ocenę przewidywaną 

wcześniej przez nauczyciela. 

 

10.Ocena roczna obejmuje materiał z całego roku szkolnego. 

 

11.Uczeń ma możliwość poprawić ocenę o jeden stopień. 

 

12.Uczeń ubiegający się o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana musi spełniać wszystkie 

warunki określone w niniejszym dokumencie. 

 

13.Egzamin z wiadomości i umiejętności powinien odbyć się w ciągu dwóch dni roboczych od 

otrzymania przez ucznia pozytywnej odpowiedzi nauczyciela. 

 

14.Uzasadniona odpowiedź negatywna nauczyciela jest ostateczna. 

 

15.Konsekwencją nieusprawiedliwionego niestawienia się ucznia na egzamin jest utrata 

możliwości korzystania z podwyższenia oceny w kolejnym roku szkolnym. 

 

16.Uczeń, któremu przewiduje się ocenę zachowania nieodpowiednią lub naganną, nie ma 

możliwości odwoływania się.. 


