
Uchwała nr 14/2018 
Rady Pedagogicznej ZSP nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu 

z dnia 31 sierpnia 2018 r. 
 

                                   w sprawie zmian w Statucie Szkoły 
 
        Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 8 pkt 1 Statutu Szkoły uchwala się następujące 
zmiany w Statucie Szkoły: 

§ 1 
 

- § 17 ust 1  otrzymuje następujące brzmienie:  
1) za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez 

nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 
2) 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 

tej, o którą się ubiega lub od niej wyższa, 
 uczestniczył w co najmniej 80% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu 

(nie dotyczy to uczniów, których nieobecność jest spowodowana długotrwałą 
chorobą usprawiedliwioną na mocy zwolnienia lekarskiego) 

 przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 
sprawdzenia wiedzy i umiejętności, które podlegały ocenie. 

3) wychowawca wraz z nauczycielem przedmiotu, którego dotyczy sprawdzian 
o podwyższenie oceny, analizują czy uczeń ubiegający się o możliwość 
podwyższenia oceny spełnia założenia punktu 2). 

4) po spełnieniu warunku punktu 2) rodzice (prawni opiekunowie) lub uczeń pełnoletni 
powinni złożyć do sekretariatu szkoły podanie o podwyższenie przewidywanej 
oceny rocznej nie później niż 6 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej (wzór podania znajduje się na stronie internetowej szkoły). 

5) podanie o możliwość przystąpienia do sprawdzianu o podwyższenie oceny 
proponowanej zatwierdza dyrektor szkoły. 

6) uczeń, którego podanie zostało pozytywnie zaopiniowane, przystępuje najpóźniej na 
3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej do pisemnego 
sprawdzianu o podwyższenie oceny proponowanej. 

7) sprawdzian o podwyższenie oceny rocznej obejmuje zakres całego nauczanego 
materiału w danym roku szkolnym. 

8) czas pisania sprawdzianu określa nauczyciel danego przedmiotu. 
9) ze sprawdzianu uczeń może otrzymać ocenę co najwyżej równą tej, o którą się 

ubiegał. Warunkiem otrzymania tej oceny jest uzyskanie co najmniej 50% punktów 
ze sprawdzianu. 

10) ocena ze sprawdzianu stanowi ostateczną  roczną  ocenę klasyfikacyjną 
w przypadku gdy jest wyższa od proponowanej, w przeciwnym razie  roczną oceną 
klasyfikacyjną jest ocena wcześniej proponowana przez nauczyciela. 

 
§ 2 

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                                      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
       


