Wyciąg z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Klasyfikowania
i Promowania Uczniów, dotyczący trybu odwołania się od oceny z zajęć
edukacyjnych i zachowania:
16. Uczeń ma prawo odwołać się od proponowanej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
jeżeli ustalona przez nauczyciela roczna ocena jest jego zdaniem zaniżona (Podstawa
Prawna: &19, Rozporządzenie MEN a dnia 30.04.2007 r.)
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych
a/ proponowane oceny roczne z zajęć edukacyjnych są przekazywane uczniom na miesiąc
przed klasyfikacyjnym posiedzeniu rady Pedagogicznym
b/ na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (Prawnych opiekunów), zgłoszoną do
dyrektora szkoły w 3 dni po zapoznaniu się ucznia z proponowaną oceną roczną, dyrektor
szkoły sprawdza zasadność odwołania, analizując narzędzia badawcze, zawierające
informacje o uczniu pod kątem poprawności proceduralnej w następującym przypadku:
- uczeń, ubiegający się o ocenę wyższą od proponowanej powinien mieć zaliczone wszystkie
sprawdziany z danego semestru, z tego przynajmniej 50% sprawdzianów na ocenę taką, o
jaką się ubiega
- sprawdziany z danego semestru o niższych ocenach winien poprawić, a otrzymana ocena
nie powinna być niższa od tej, o którą się ubiega
- uczeń powinien wykazać się systematycznością i obowiązkowością z danych zajęć
edukacyjnych, z których chce mieć podwyższoną ocenę (nie ma ocen niedostatecznych z
tytułu nieprzygotowania)
- nie może mieć żadnej nieusprawiedliwionej nieobecności na danych zajęciach
edukacyjnych
- winien wykazać przynajmniej dwoma pracami dodatkowymi
c/ po spełnieniu powyższych warunków i przeprowadzonej analizie uczeń może otrzymać
ocenę zweryfikowaną, wyższą od uprzednio proponowanej
24. Od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania uczeń ma prawo odwołać się (podstawa
prawna: & 19, pkt. 1, Rozporządzenia z dnia 30. 04. 2007 r.) jeżeli jego zdaniem, ustalona
przez wychowawcę ocena jest zaniżona.
Warunki i tryb postępowania w celu uzyskania wyższej niż proponowana roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania
Na miesiąc przed rocznym, klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca,
kierując się Zasadami Oceny Zachowania, informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów
prawnych) o przewidywanej, rocznej ocenie zachowania.
Warunki uzyskania wyższej oceny
- brak w ciągu semestru szczególnie negatywnych uwag w dzienniku lekcyjnym typu: pobicie
ucznia, kradzież, dewastacja wspólnego mienia, poniżanie innych uczniów, arogancja w
stosunku do nauczycieli i pracowników
- umotywowanie zasług i osiągnięć (szczególnie pozaszkolnych), których nie uwzględniono
przy wystawianiu oceny proponowanej
- wzorowe zachowanie w ostatnim miesiącu nauki
- właściwy, wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych
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Tryb postępowania w przypadku odwołania się od proponowanej oceny zachowania
- na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych), zgłoszoną do
dyrektora szkoły, nie później niż na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej, kończącym rok szkolny, dyrektor szkoły sprawdza zasadność odwołania,
analizując narzędzia badawcze, zawierające informacje o uczniu pod kątem poprawności
proceduralnej w następującym przypadku:
- uczeń ma prawo odwołać się od proponowanej oceny zachowania, jeżeli wychowawca nie
dopełnił procedur, znajdujących się w Zasadach Oceny Zachowania;
- wychowawca nie skonsultował oceny ucznia z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych;
- wychowawca nie poinformował ucznia o przewidywanej ocenie zachowania na miesiąc
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, kończącym rok szkolny;
- proponowana ocena jest za niska, rażąco narusza godność osobistą ucznia. Po spełnieniu
powyższych warunków i przeprowadzonej analizie i konsultacji z wychowawcą – uczeń może
mieć ocenę zweryfikowaną lub utrzymaną w mocy pierwotnie proponowaną przez
nauczyciela;
- uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują od dyrektora pisemną odpowiedź
na zgłoszone odwołanie na dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
kończącej rok szkolny;
- kopię odpowiedzi załącza się do arkusza ocen ucznia
- decyzja dyrektora jest ostateczna i nie przysługuje jej żadne odwołanie.
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