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    REGULAMIN PODWYŻSZANIA PRZEWIDYWANYCH OCEN 
KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  

ORAZ ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA  
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomsku 

 
 
 

Rozdział 1 
 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej               
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 
1. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) ma prawo wnioskować do nauczycieli 

poszczególnych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych o podwyższenie 
rocznej oceny klasyfikacyjnej o jeden stopień - w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty 
poinformowania ucznia o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych. 

2. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) motywuje pisemnie prośbę o podwyższenie 
oceny. 

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń lub jego rodzic (prawny 
opiekun) wnioskuje o podwyższenie rocznej oceny, w terminie 1 dnia od daty złożenia 
wniosku oceną symulowaną sprawdza możliwość uzyskania średniej wymaganej do 
podwyższenia oceny. Jeśli taka zachodzi, wówczas nauczyciel określa zakres 
dodatkowego sprawdzianu wiedzy i umiejętności ucznia (w formie pisemnej), 
obejmującego materiał programowy przewidziany do realizacji w danym roku szkolnym.  

4. W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych formę sprawdzianu 
wiedzy i umiejętności (o której mowa w punkcie 3) dostosowuje się do zaleceń                   
zawartych w opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

5. Najpóźniej 1 dzień przed ostatecznym wystawieniem oceny z danego przedmiotu 
edukacyjnego uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do poprawy                          
z materiału ustalonego przez nauczyciela, określonego w wymaganiach edukacyjnych na 
ocenę, o którą się ubiega. W przypadku muzyki, plastyki, zajęć technicznych, zajęć 
komputerowych i wychowania fizycznego, mogą to być również zadania praktyczne. 

6. Ocena uzyskana z pracy kontrolnej ma wagę 2 i jest podstawą do poprawienia lub 
utrzymania w mocy oceny przewidywanej przez nauczyciela.  

7. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku poprawy nie może 
być niższa od oceny, jaka była przewidywana. 
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Rozdział 2 
 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana przez wychowawcę rocznej 
oceny zachowania 

 
 
1. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) ma prawo ubiegać się do wychowawcy klasy                  

o podwyższenie rocznej, klasyfikacyjnej oceny zachowania o jeden stopień -                    
w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty poinformowania ucznia o przewidywanej 
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) pisemnie motywuje prośbę o podwyższenie 
oceny. 

3. Wychowawca klasy w terminie 2 dni od daty wniosku określa, czy uczeń spełnił kryteria 
zachowania określone w zasadach oceniania. 

4. W terminie nie później niż 1 dzień przed ostatecznym wystawieniem ocen rocznych 
wychowawca klasy zwołuje zebranie, na którym w uzgodnieniu z zespołem nauczycieli 
uczących w danej klasie, ocenia, czy uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny spełnił 
warunki zawarte w kryteriach zachowania ujętych w zasadach oceniania. 

5. Niespełnienie przez ucznia warunków określonych w kryteriach zachowania powoduje 
ustalenie rocznej oceny zachowania takiej, jaka była przewidywana. 

6. Adnotacja z przeprowadzonego zebrania powinna znaleźć się w dokumentacji 
wychowawcy. 

 
 


