
§ 121. 

[Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych]  
1. Uczeń lub jego rodzice  mają prawo wnioskować (na piśmie) do nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów o podwyższenie przewidywanej oceny z obowiązkowych lub 

dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od 

otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych. Wniosek składa się w sekretariacie szkoły.  

2. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice, jeśli uczeń 

spełnia następujące warunki: 

1) ma co najmniej 80-procentową frekwencję na zajęciach szkolnych, z których wnioskuje 

o podwyższenie oceny (z wyjątkiem dłuższej nieobecności potwierdzonej zwolnieniem 

lub zaświadczeniem lekarskim), 

2) przystąpił do wszystkich wymaganych przez nauczyciela form sprawdzania wiedzy 

i umiejętności, na lekcji lub w dodatkowym terminie ustalonym w porozumieniu 

z nauczycielem, 

3) przestrzegał zasad oceniania ustalonych i podanych przez nauczyciela na początku roku 

szkolnego.  

3. Wniosek rozpatruje nauczyciel, do którego pismo zostało skierowane. 

4. Jeśli uczeń nie spełnia któregokolwiek z powyższych warunków, wniosek będzie 

rozpatrzony negatywnie. 

5. Wniosek ucznia lub jego rodziców musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia 

nie będą rozpatrywane.  

6. We wniosku uczeń lub jego rodzice określają ocenę, o jaką uczeń się ubiega. 

7. W przypadku uznania zasadności wniosku uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny 

przystępuje do egzaminu z materiału określonego przez nauczyciela w terminie nie 

późniejszym niż trzy dni przed terminem klasyfikacji końcowej. 

8. Podczas egzaminu obowiązują wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania 

poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych podane przez 

nauczyciela na początku roku szkolnego. 

9. Egzamin przeprowadza się w formie ustalonej przez nauczyciela danego przedmiotu. 

10. Egzaminy odbywają się w obecności dwuosobowej komisji złożonej z nauczyciela 

przedmiotu i nauczyciela przedmiotu pokrewnego. 

11. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający : 

1) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, 

2) termin egzaminu, 

3) zadania egzaminacyjne (załączniki), 

4) zwięzłą informację dotyczącą przebiegu egzaminu pisemnego, ustnego lub egzaminu 

o charakterze umiejętnościowym,  

5) wynik egzaminu, 

6) uzyskaną ocenę z egzaminu, 

7) ustaloną na podstawie egzaminu ocenę przewidywaną, 

8) datę i podpisy członków komisji. 



12. Uczeń otrzymuje ocenę, o którą wnioskował, jeżeli z egzaminu uzyskał ocenę równą 

wnioskowanej lub wyższą.  

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §123.  

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 124. ust. 1 oraz § 123. 

 

§ 122. 

[Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania] 
1. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemny wniosek do wychowawcy o ustalenie   

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie do trzech 

dni roboczych od uzyskania informacji. 

2. Wychowawca przedstawia Dyrektorowi Szkoły pełną motywację przewidywanej oceny  

zachowania. 

3. Dyrektor zasięga opinii nauczycieli uczących w danej klasie oraz oddziałowego samorządu  

uczniowskiego na temat zachowania tego ucznia. 

4. Wychowawca po konsultacji z Dyrektorem pozostawia lub podwyższa przewidywaną 

ocenę zachowania. 

5. Uczeń otrzymuje informację (uzasadnienie) od wychowawcy o ustalonej ocenie  

klasyfikacyjnej zachowania.  

6. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem § 123.  

 

 


