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UCHWAŁA  NR 11/2021/2022 
    

Z  DNIA  25.10.2021r. 

w sprawie zatwierdzenia zmian  

w  

STATUCIE SZKOŁY 
 

 

 

§ 90   było: 

1. Uczeń klas IV – VIII lub jego rodzic (prawny opiekun), który kwestionuje 

ocenę roczną z zajęć edukacyjnych, zobowiązany jest w terminie do 5 dni    

od momentu poinformowania o ocenie, zwrócić się pisemnie do nauczyciela 

przedmiotu o wyznaczenie terminu i sposobu poprawy przewidywanej oceny. 

Podanie składa w sekretariacie szkoły. 

1) uczeń zobligowany jest do spełnienia wyznaczonych warunków poprawy 

oceny na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

2. Uczeń klas IV – VIII lub jego rodzic (prawny opiekun), który kwestionuje 

roczną ocenę zachowania, zobowiązany jest w terminie do 5 dni od momentu 

poinformowania o ocenie, zwrócić się pisemnie do wychowawcy  

o wyznaczenie terminu i określenie sposobu poprawy proponowanej oceny. 

1) dotyczy to tylko uczniów: 

a) którym brakuje jednego punktu do uzyskania wyższej oceny 

zachowania, 

b) tych, którzy nie naruszyli rażąco regulaminu zachowania; 

2) podanie składa do sekretariatu szkoły. 

 

 



§ 90  jest: 

1. Uczeń klas IV – VIII lub jego rodzic (prawny opiekun), który 

kwestionuje przewidywaną ocenę roczną z zajęć edukacyjnych, 

zobowiązany jest  w terminie do 3 dni od momentu poinformowania    

o ocenie, zwrócić się do nauczyciela przedmiotu o wyznaczenie 

terminu i sposobu poprawy przewidywanej oceny: 

1) uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny 

tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa 

uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie,          

o którą się ubiega lub od niej wyższa; 

2) uczeń może przystąpić do poprawy przewidywanej  oceny rocznej 

tylko jeden raz; 

3) o formie i sposobie poprawy przewidywanej oceny rocznej 

decyduje nauczyciel przedmiotu; 

4) uczeń zobligowany jest do poprawy oceny najpóźniej na 1 dzień 

przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej; 

5) poprawa oceny przewidywalnej rocznej może nastąpić jedynie       

w przypadku, gdy  została zaliczona na co najmniej ocenę, o którą 

ubiega się uczeń;  

6) ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny 

przewidywanej niezależnie od wyników poprawy, do której 

przystąpił uczeń. 

 

2. Uczeń klas IV – VIII lub jego rodzic (prawny opiekun), który 

kwestionuje przewidywaną roczną ocenę zachowania, zobowiązany 

jest w terminie do 3 dni od momentu poinformowania o ocenie, 

zwrócić się do wychowawcy o wyznaczenie terminu i określenie 

sposobu poprawy przewidywanej oceny: 

1)  dotyczy to tylko uczniów: 

a) którym brakuje jednego, max. 2 punktów do uzyskania wyższej 

oceny zachowania; 

b) którzy nie naruszyli rażąco regulaminu zachowania. 

 
 


