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Rozdział 1 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

1. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny końcoworocznej 

ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

18 czerwca 2015 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych oraz Statutu Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 

w Człekówce. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo wnioskować na piśmie do 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 

otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.  

3. We wniosku musi być określona ocena, o jaką ubiega się uczeń, oraz uzasadnienie 

prośby. 

4. Za przewidywaną ocenę roczną lub końcową przyjmuje się ocenę zaproponowaną 

przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w kalendarzu na dany rok szkolny, 

a nie zatwierdzoną jeszcze przez radę pedagogiczną. 

5. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień 

i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen 

cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.  

6. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 85%(z wyjątkiem  

usprawiedliwionej nieobecności trwającej, co najmniej dwa tygodnie), 

2) dopuszczalne nieusprawiedliwienie dwóch godzin nieobecności na zajęciach 

w roku, 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 

sprawdzianów i prac pisemnych, 

4) udział w zajęciach wyrównawczych (w przypadku uczniów mających trudności 

w nauce),  

5) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy,  
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6) udział w konkursach z przedmiotu, którego dotyczy wniosek o podwyższenie 

oceny, lub w zawodach i odniesienie w nich sukcesów (dotyczy wniosku tylko 

o ocenę najwyższą), 

7) zaistnienie innych ważnych okoliczności uniemożliwiających uzyskanie oceny 

wyższej niż przewidywana przez nauczyciela (np. długotrwała choroba, sytuacja 

rodzinna). 

7. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w rozdziale 1 pkt 6 

ust. 1 i pkt 6 ust. 2, wychowawca odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje 

je nauczycielowi przedmiotu. 

8. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie  przez ucznia pozostałych 

kryteriów, wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w rozdziale 1 

punkcie 6 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje 

na podaniu przyczynę jej odrzucenia. 

10. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej 2 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu. 

11. Sprawdzian obejmuje: 

1) formę pisemną, 

2) formę ustną, 

3) w przypadku muzyki, plastyki, zajęć technicznych i zajęć komputerowych, mogą 

to być również zadania praktyczne,  

4) sprawdzian z zajęć wychowania fizycznego ma formę przede wszystkim ćwiczeń 

praktycznych.  

12. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, 

o którą ubiega się uczeń. 

13. Procedura podwyższania oceny trwa nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne. 

14. Poprawa oceny rocznej lub końcowej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy 

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

15. Ostateczna ocena roczna lub końcowa nie może być niższa od oceny wcześniej 

proponowanej.  

16. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje 

dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. 
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17. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, traci prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny. 

 

Rozdział 2 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana przez wychowawcę rocznej 

oceny zachowania 

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo ubiegać się o podwyższenie 

proponowanej przez wychowawcę końcoworocznej oceny zachowania. 

2. Rodzic/opiekun prawny ucznia składa do wychowawcy pisemny wniosek o ponowne 

rozpatrzenie oceny zachowania. 

3. Wniosek z uzasadnieniem zostaje złożony w terminie do 3 dni od powiadomienia 

rodziców/prawnych opiekunów o ustalonej przez wychowawcę ocenie zachowania. 

4. Warunki ubiegania się o wyższą ocenę zachowania niż przewidywana: 

1) rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwili w terminie określonym w Statucie 

Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce wszystkie 

nieobecności na zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym, 

2) uczeń wywiązał się ze wszystkich zadań powierzonych mu przez szkołę, 

3) uczeń wykazał się wyróżniającą postawą w respektowaniu zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych, 

4) uczeń spełnia wymagania na ocenę, o którą się ubiega, ujęte 

w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu Uczniów. 

5. Wychowawca uzgadnia z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia termin rozmowy 

wyjaśniającej. 

6. Rozmowa musi się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

7. Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do 

rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o podwyższenie oceny 

zachowania. 

8. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze obserwatorów: 

przedstawiciela rady pedagogicznej, pedagoga, rodzica/opiekuna prawnego danego 

ucznia, przedstawiciela samorządu klasowego. 

9. Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć pod 

uwagę opinię osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia. 
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10. Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzić protokół, który 

zawiera: termin przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną, uzasadnienie 

decyzji, co do podwyższenia lub pozostawienia oceny  z zachowania, podpisy osób 

biorących udział w rozmowie. 

11. Protokół zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. 

12. Ustalona w ten sposób ocena zachowania jest ostateczna. 

 

 

 

 

 

 

 


