
 
 

ROZDZIAŁ V  
WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 

ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH  
I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH. 

§ 22 

1. Z wnioskiem o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych 
 i dodatkowych zajęć edukacyjnych może zwrócić się uczeń, który nie opuścił bez 
usprawiedliwienia żadnej godziny lekcyjnej z przedmiotu, z którego zamierza podwyższyć ocenę. 

2. Uczeń bądź jego rodzice składają na ręce nauczyciela danego przedmiotu pisemny wniosek  
o podwyższenie przewidywanej oceny, ze wskazaniem o jaką ocenę uczeń się ubiega, w ciągu 5 dni 
od ustalonego przez Dyrektora Zespołu terminu wystawienia oceny przewidywanej.  

 
3. Nauczyciel przedmiotu w ciągu najpóźniej 3 dni sprawdza, czy uczeń spełnia warunki 

umożliwiające mu przystąpienie do sprawdzianu oraz w formie pisemnej określa zakres materiału  
i wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania oceny wskazanej we wniosku (podpisaną przez 
ucznia kopię dołącza się do dokumentacji przebiegu sprawdzianu). 

 
4. Nauczyciel przedmiotu sporządza listę uczniów, którzy zamierzają przystąpić do sprawdzianu  

i przedstawia ją dyrektorowi szkoły. Dyrektor Zespołu sporządza szkolny harmonogram 
przeprowadzania sprawdzianów. 

 
5. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez 

Dyrektora Zespołu, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
 

§  23 
 

1. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej (zgodnie z zasadami pomiaru 
dydaktycznego), z wyjątkiem sprawdzianu z wychowania fizycznego, informatyki, technologii 
informacyjnej, zajęć praktycznych lub innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania 
przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń) oraz z których sprawdzian powinien mieć przede 
wszystkim formę zadań praktycznych. 

2. Sprawdzian w części pisemnej z języka polskiego i języków obcych trwa 90 minut, z pozostałych 
przedmiotów – 45 minut. W części ustnej sprawdzianu uczeń losuje jedną kartę (spośród zestawów 
obejmujących materiał danego etapu edukacyjnego) z  trzema tematami (zadaniami) i otrzymuje 20 
minut na przygotowanie oraz maksimum 30 minut na udzielenie odpowiedzi.   

 
3. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona  

i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, termin sprawdzianu, zadania (ćwiczenia) oraz 
wyniki i uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 
ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
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§  24 

1. Ustalona w wyniku sprawdzianu ocena nie może być niższa od przewidywanej. 

 
2. Ustaloną w wyniku sprawdzianu ocenę klasyfikacyjną wpisuje się do dziennika lekcyjnego i jest ona 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 21 oraz z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej 
 z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 
 


