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Załącznik do Statutu (§ 42 ust. 4 punkt 5) 
Uchwała Rady Pedagogicznej nr 15/11/2011/12 z 16.01.2012 

 
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych  
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy 
 

§ 1 
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych. 
 

1. Uczeo lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wnioskowad na piśmie do 
nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub 
dodatkowych zajęd edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania 
informacji o przewidywanych dla niego semestralnych lub rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęd edukacyjnych. 

2.  Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły wraz z uzasadnieniem.  
3. We wniosku określona jest ocena o jaką ubiega się uczeo. 
4. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpid uczeo lub jego rodzice/prawni 

opiekunowie jeśli uczeo spełnia następujące warunki: 
1) brał udział w przynajmniej 90% zajęd edukacyjnych z danego przedmiotu (wyjątek- 

długotrwała choroba ucznia); 
2) nie posiada nieusprawiedliwionych nieobecności na danych zajęciach edukacyjnych; 
3) przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności; 
4) ze wszystkich prac klasowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności w danym 

semestrze uzyskał oceny pozytywne; 
5) średnia ocen z zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w danym 

semestrze jest wyższa o co najmniej 0,6 od przewidywanej oceny; 
6) brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach 

przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy wnioskowania tylko o 
ocenę najwyższą); 

7) skorzystał ze wszystkich oferowanych mu przez nauczyciela form poprawy ocen, w tym 
konsultacji indywidualnych; 

8) zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż 
przewidywana przez nauczyciela. 

5. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na wniosku spełnienie przez ucznia warunków 
ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana, wyrażając zgodę na przystąpienie do 
poprawy oceny. 

6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 4 wniosek 
ucznia zostaje odrzucony, a nauczyciel odnotowuje we wniosku przyczynę jego odrzucenia.  

7. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 
8. Nauczyciel przedmiotu uzgadnia z uczniem termin przeprowadzenia pracy sprawdzającej, 

który musi nastąpid przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 
9. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do sprawdzianu w wyznaczonym terminie z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, traci on prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny. 
10. Praca sprawdzająca przeprowadzana jest w formie pisemnej (w przypadku muzyki, plastyki, 

techniki, informatyki lub zajęd wychowania fizycznego mogą byd również zadania 
praktyczne). 
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11. Stopieo trudności zadao musi odpowiadad wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą 
ubiega się uczeo. 

12. Pracę sprawdzającą przeprowadza nauczyciel przedmiotu. 
13. Na wniosek ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w roli obserwatora może wystąpid: 

Dyrektor Szkoły, inny nauczyciel przedmiotu lub rodzic/opiekun prawny. 
14. Na podstawie ocenionej pracy nauczyciel podwyższa ocenę, jeśli uczeo uzyskał minimum 

90% punktów możliwych do uzyskania lub pozostawia wcześniej ustaloną ocenę, jeśli 
warunki jej podwyższenia nie zostały spełnione. 

15. Z przebiegu pracy sprawdzającej nauczyciel sporządza notatkę, w której: podaje termin 
pracy oraz jej temat, określa przedmiot i zakres materiału, podaje ocenę pracy oraz zestaw 
pytao, które załącza do dokumentacji, uzasadnia ustaloną ocenę. 

16. Uczeo swoim podpisem potwierdza przyjęcie do wiadomości powyższych ustaleo. 
17. Notatka zostaje dołączona do arkusza ocen danego ucznia. 

 
§ 2 

Warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 

1. Uczeo ma prawo ubiegad się o podwyższenie proponowanej przez wychowawcę rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Uczeo lub jego rodzic/opiekun prawny składa do Dyrektora Szkoły pisemny wniosek o 
ponowne rozpatrzenie oceny zachowania. 

3. Wniosek ten złożony zostaje w terminie do 2 dni po ustaleniu przez wychowawcę oceny 
zachowania. 

4. Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia z uczniem wychowawca w porozumieniu z 
Dyrektorem Szkoły. 

5. Rozmowa musi się odbyd przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 
6. Uczeo, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do rozmowy 

wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o jej podwyższenie. 
7. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosid w charakterze obserwatorów: 

przedstawiciela samorządu klasowego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, 
rodzica/opiekuna prawnego danego ucznia. 

8. Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca powinien wziąd pod uwagę 
opinię osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia. 

9. Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzid notatkę, która zawiera: 
termin przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną, uzasadnienie decyzji, co do 
podwyższenia lub pozostawienia oceny z zachowania, podpisy osób biorących udział w 
rozmowie. 

10. Notatka zostaje dołączona do arkusza ocen danego ucznia. 


