
Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 
lub rocznej oceny z zachowania 

 
§ 93. 

  
1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły, z zaopiniowaną przez wychowawcę, 

pisemną prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna z jednego lub 
dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady pedagogicznej. 

2. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana oceny rocznej  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli w drugim półroczu roku szkolnego: 
1) ilość nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z danego przedmiotu nie przekracza 5%; 
2) ilość godzin nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu nie przekracza 15%; 
3) uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał możliwości ich poprawy; 
4) ocena za pierwsze półrocze była przynajmniej taka, o jaką ubiega się uczeń na koniec roku. 

3. Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z pkt 2 i zasięgnięciu pisemnej 
informacji od nauczyciela przedmiotu, opiniuje podanie. 

4. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, ustala termin 
sprawdzianu. 

5. Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie  
z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach 
edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału obejmuje II 
półrocze. 

6. Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków obcych także ustnej,                     
z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania 
fizycznego, z których ma formę zajęć praktycznych. 

7. Sprawdzian przeprowadza dwuosobowa komisja, w skład której wchodzą: 
1)  nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny; 
2)  nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 
8. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny klasyfikacyjnej z danych 

zajęć edukacyjnych.  
9. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania                   

( pytania) do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną. 
10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. 
11. Protokół z egzaminu przechowuje się jeden rok. 
12. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący; 
2) wychowawca klasy; 
3) nauczyciel uczący w danej klasie; 
4) pedagog lub psycholog szkolny; 
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

13. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia, wynik 
głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

14. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. 

15. Protokół z egzaminu przechowuje się jeden rok. 
16. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń: 

1) aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego; 
2) pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji co zostało potwierdzone 



opiniami i podziękowaniami; 
3) reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej uwzględnione       

w ocenie z zachowania. 
4) analiza zapisów w narzędziu pomocniczym, opisanym w § 104 ust. 3. Działania i cechy 

pozytywne,  wskazuje na tendencję do poprawy zachowania ucznia  
  

 


