
Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć obowiązkowych 

i dodatkowych 

 

1. Uczeń, który ubiega się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną 

lub jego rodzice ma prawo wystąpienia o egzamin sprawdzający. 

 2. W tym celu uczeń lub jego rodzice składają podanie do dyrektora 

szkoły w terminie do dwu dni od otrzymania przewidywanej oceny . 

 3. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej 

i ustnej za wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć 

artystycznych, zajęć technicznych, techniki, informatyki, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego, z których ma on przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

 4. Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:  

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący stanowisko 

kierownicze;  

2) nauczyciel prowadzący zajęcia jako egzaminujący;  

3) nauczyciel pokrewnego przedmiotu. 

 5. Uczeń zdaje egzamin sprawdzający w terminie do jednego dnia 

przed konferencją klasyfikacyjną.  

6. Stopień trudności materiału, który obejmuje egzamin sprawdzający 

odpowiada kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń, a zakres 

materiału obejmuje treści realizowane przez cały rok szkolny.  

7. Komisja może podwyższyć stopień w przypadku pozytywnego 

wyniku egzaminu lub pozostawić stopień zaproponowany przez 

nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.  

8. Ze sprawdzianu sporządza się protokół według  

 

 

 



Tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania 

 

1. Uczeń, jego rodzice, samorząd klasowy lub szkolny mogą odwołać 

się od ustalonej przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania jeżeli uważają, że jest ona zaniżona.  

2. Umotywowane odwołanie w formie pisemnej należy złożyć 

do dyrekcji szkoły w terminie do dwu dni od powiadomienia 

o przewidywanej ocenie zachowania.  

3. Do jednego dnia przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym 

rady pedagogicznej dyrektor powołuje komisję w składzie:  

 

1) pedagog szkolny;  

2) wychowawca klasy;  

3) nauczyciel wskazany przez ucznia - uczący w danej klasie;  

4) nauczyciel wskazany przez wychowawcę - uczący w danej klasie.  

 

4. Sprawę przed komisją referuje wychowawca. Komisja po 

wnikliwym rozpatrzeniu sprawy głosuje za utrzymaniem bądź 

poprawą oceny. Na tej podstawie wychowawca podtrzymuje lub 

zmienia ocenę.  

5. Zebranie komisji jest protokołowane, a protokół i wynik 

głosowania przez 1 rok pozostają w dokumentacji szkoły.  
 


