
WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH  

 

1. W celu podwyższenia oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu uczeń, po spełnieniu 

warunków, ma prawo przystąpić do egzaminu sprawdzającego.  

2. W wyniku egzaminu sprawdzającego uczeń może uzyskać ocenę wyższą o jeden 

poziom od oceny otrzymanej na koniec półrocza / roku szkolnego:  

a. z oceny dopuszczającej na dostateczną; 

b. z oceny dostatecznej na dobrą; 

c. z oceny dobrej na bardzo dobrą.  

3. Ocena bardzo dobra nie podlega egzaminowi sprawdzającemu.  

4. Warunki ubiegania się o egzamin podwyższający ocenę klasyfikacyjną:  

a. usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach edukacyjnych z danego 

przedmiotu; 

b. obecność na wszystkich (od początku roku szkolnego) pracach klasowych w 

pierwszych terminach wyznaczonych przez nauczyciela, wyłączając ważne przyczyny losowe;  

c. poprawa na bieżąco ocen z prac klasowych; przy czym średnia wszystkich ocen ze 

sprawdzianów,  nie może być niższa niż 0,6 oceny, o którą ubiega się uczeń. 

d. systematyczna praca w ciągu całego roku szkolnego wyrażająca się właściwym 

przygotowaniem do lekcji i aktywnością podczas zajęć; 

e. prezentowanie odpowiedniego stosunku do obowiązków szkolnych i pozytywnej 

postawy ucznia; 

5.     Tryb przeprowadzania egzaminu podwyższającego ocenę klasyfikacyjną:  

a. w terminie trzech dni roboczych od daty poinformowania o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych rodzice zgłaszają do dyrektora ds. pedagogicznych pisemnie umotywowaną 

prośbę o egzamin sprawdzający; 

b. nauczyciel przedmiotu i wychowawca sprawdzają warunki uzyskania przez ucznia 

wyżej wymienionej oceny; 

c. Dyrektor ds. pedagogicznych po przyjęciu prośby wyznacza termin egzaminu 

sprawdzającego przed radą klasyfikacyjną. Egzamin może odbyć się dzień po złożeniu 

wniosku przez rodziców. 

6.            Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora ds. 

pedagogicznych. W skład komisji wchodzą: 

a. Dyrektor ds. pedagogicznych szkoły, jako przewodniczący komisji; 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 



7. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, imię i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był 

egzamin, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych  odpowiedziach ucznia. 

 


