Zasady wnioskowania o podwyższenie oceny z przedmiotu oraz oceny
zachowania w bieżącym roku szkolnym
1. Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów podczas zajęć (lub w inny
umówiony z uczniami sposób) o przewidywanej ocenie z przedmiotu.
Wychowawca informuje o przewidywanej ocenie zachowania.
2. Uczeń ma możliwość uzyskania oceny o jeden stopień wyższej, jeżeli w
ciągu 2 dni roboczych od otrzymania propozycji oceny złoży wniosek
o umożliwienie poprawy oceny. Wniosek ten w imieniu ucznia może złożyć
również rodzic. Wniosek jest składany mailem bezpośrednio do nauczyciela
przedmiotu (nauczyciel ma obowiązek potwierdzić otrzymanie takiego
wniosku).
3. Warunkiem umożliwienia poprawy oceny jest należyte wywiązywanie się z
obowiązków ucznia, tj. nie więcej niż 3 nieprzygotowania do lekcji lub braki
zadań w każdym okresie (łącznie) z danego przedmiotu wpisane do karty
zachowań ucznia lub odnotowane przez nauczyciela podczas zdalnego
nauczania.
4. W przypadku zgłoszenia mailowego wniosku o podwyższenie oceny,
nauczyciel prowadzący te zajęcia przeprowadza sprawdzian wiadomości i
umiejętności ucznia w formie pisemnej, z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki,
muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, z których
sprawdzian powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych oraz ustala
ostatecznie roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
5. Pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadzany jest w
szkole.
6. ustalona w wyniku sprawdzianu ocena nie może być niższa od oceny
przewidywanej wcześniej;
7. warunkiem uzyskania oceny wyższej jest osiągnięcie co najmniej 80%
punktów możliwych do zdobycia na sprawdzianie;
8. sprawdzian, musi zawierać treści programowe przewidziane programem
nauczania w danej klasie oraz być zgodny z wymaganiami edukacyjnymi na
poszczególne stopnie szkolne, określonymi przez nauczyciela na początku
roku szkolnego;
9. termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i/lub jego rodzicami;
10. termin sprawdzianu musi przypadać co najmniej na 3 dni przed
klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej;
11. rodzice mogą uczestniczyć podczas sprawdzianu jako obserwatorzy;
12. ustalona przez nauczyciela w wyniku sprawdzianu roczna ocena
klasyfikacyjna jest ostateczna.
13. Te same zasady odnoszą się do oceny zachowania. Ostateczną decyzję o
podwyższeniu oceny podejmuje wychowawca klasy.

