POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UZYSKANIA OCENY NIEDOSTATECZNEJ NA PIERWSZY SEMESTR
1. Celem opisanego poniżej postępowania w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na pierwszy
semestr jest zmotywowanie ucznia do uzupełnienia braków w wiedzy i umiejętnościach w takim
stopniu, by uniknąć pogłębienia się problemów z nauką w drugim semestrze.
2. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na pierwszy semestr, ma obowiązek uzupełnić
materiał, za który nie uzyskał oceny pozytywnej.
3. Termin uzupełnienia materiału ustala Rada Pedagogiczna na posiedzeniu, podczas którego odbywa
się klasyfikacja za semestr. Termin powinien uwzględnić różnorodne uwarunkowania, związane np.
z problemami zdrowotnymi ucznia, wcześniejszym klasyfikowaniem uczniów klas trzecich na koniec
roku, ilością uzyskanych ocen niedostatecznych przez konkretnego ucznia, terminarzem wyjazdów
i wycieczek itp. Tym samym termin uzupełnienia materiału nie musi być identyczny dla całej szkoły.
4. Rada Pedagogiczna ustala ostateczny termin(bądź ostateczne terminy dla poszczególnych uczniów
lub grup uczniów)uzupełnienia materiału.
5. Nauczyciel, który wystawił ocenę niedostateczną na semestr, w ciągu czterech dni od posiedzenia
rady klasyfikacyjnej przekazuje uczniowi w formie pisemnej zakres materiału do uzupełnienia. Uczeń
otrzymanie zakresu materiału potwierdza podpisem. W przypadku jego nieobecności nauczyciel
kontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia sposobu przekazania zakresu materiału. Gdy jest to
niemożliwe, wysyła zakres materiału listem poleconym.
6. Nauczyciel może sprawdzić uzupełnienie materiału w formie jednorazowego sprawdzianu
wiadomości i umiejętności (ustnego bądź pisemnego) lub – na prośbę ucznia - umożliwić mu
zaliczenie materiału w częściach.
7. Sprawdziany powinny odbyć się w tygodniu poprzedzającym ostateczny termin uzupełnienia
materiału przez Radę Pedagogiczną lub w innych terminach wcześniejszych (jeśli takie zostaną
uzgodnione przez ucznia i nauczyciela).
8. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z opisanego wyżej sprawdzianu uczeń ma prawo
przystąpić do jednej poprawy w ciągu dwóch tygodni od dnia sprawdzianu.
7. Ocenę uzyskaną ze sprawdzianu (pozytywną bądź negatywną) wpisuje się jako stopień na drugi
semestr z najwyższą wagą, jaka jest stosowana w Przedmiotowym Systemie Oceniania.
8. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej przez ucznia, nauczyciel powiadamia jego rodziców
o zaistniałym fakcie.
8. W szczególnych przypadkach nauczyciel może wnioskować do Rady Pedagogicznej o odstąpienie
od formy sprawdzianu, proponując jednocześnie inny sposób wdrożenia postępowania mającego na
celu kontrolowanie procesu uzupełnienia braków.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU OTRZYMANIA OCENY NIEDOSTATECZNEJ NA KONIEC ROKU PRZEZ
UCZNIA, KTÓRY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU
POPRAWKOWEGO
1. Nauczyciel, który wystawił ocenę niedostateczną na koniec roku, w ciągu czterech dni od
posiedzenia rady klasyfikacyjnej przekazuje uczniowi w formie pisemnej zakres materiału do
egzaminu poprawkowego. Uczeń otrzymanie zakresu materiału potwierdza podpisem. W przypadku
jego nieobecności nauczyciel kontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia sposobu przekazania zakresu
materiału. Gdy jest to niemożliwe, wysyła zakres materiału listem poleconym.

