
Uwaga uczniowie klas maturalnych! 

 

 W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych odbywanych w szkole Rada 

Pedagogiczna w ustaleniu z Radą Rodziców dokonała koniecznych zmian w Statucie szkoły 

w paragrafach dotyczących:  

1. wnioskowania o ocenę wyższą niż przewidywana; 

2. procedur zdawania sprawdzianu z wiedzy i umiejętności na ocenę wyższą niż 

przewidywana.   

 

Wniosek (wzór wniosku znajduje się na końcu) należy wypełnić oraz przesłać na adres 

mailowy szkoły zslacko@poczta.onet.pl oraz adres mailowy dyrektora 

wprostko@gmail.com 

Statutowy termin występowania z wnioskiem upływa w dniu jutrzejszym, dlatego 

wszystkich chcących uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana proszę o niezwłoczne 

przesłanie wniosku. Statutowy termin przesłania upływa jutro  

o godz. 15.00. W sytuacjach nadzwyczajnych proszę o kontakt telefoniczny –  

Wiesław Prostko, 691-838-447. 

Po przesłaniu wniosku dyrektor rozpatrzy jego zasadność oraz w porozumieniu z 

nauczycielem ustali najbliższy termin zdawania sprawdzianu. Procedura zdawania jest 

określona w Statucie w § 45 ust. 1 pkt 5). 

Poniżej znajdziecie wzór wniosku (wraz z właściwym fragmentem Statutu), a pod 

wnioskiem krótki opis procedury zdawania (z odpowiednim fragmentem Statutu). 
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WNIOSEK O UZYSKANIE OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA  

(skopiuj, uzupełnij, wklej jako treść maila i wyślij na podane powyżej dwa adresy) 

 

Imię i nazwisko – ………………………………………………………………………….. 

Klasa – …………………… 

Nr tel. Kontaktowego – ……………………………………….. 

 

 Zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół w Łącku § 45 ust. 1 pkt. 4 wnoszę o umożliwienie 

mi przystąpienia do sprawdzianu wiedzy i umiejętności w celu uzyskania oceny wyższej niż 

przewidywana.   

Przedmiot, którego dotyczy wniosek: ………………………………………. 

Nauczyciel uczący: ………………………………………… 

Ocena, o którą się ubiegam: ………………………………… 

Uzasadnienie wniosku: ………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Informacja dotycząca warunków technicznych komputera/laptopa niezbędnych do pisania 

sprawdzianu: 

Mam dostęp do Internetu – Tak / Nie 

Posiadam sprzęt komputerowy z kamerą i mikrofonem – Tak / Nie 

Jeżeli wybrano „Nie”, to proszę wskazać, jakie konkretne są potrzeby techniczne : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

  

   



 

Informacje dodatkowe: 

 

Zapisy statutowe dotyczące składania wniosku: 

 

§ 45 

1. Uczeń lub jego rodzice mają możliwość ubiegania się o uzyskanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli uczeń spełnia następujące warunki: 

(…)  

4)  uczeń lub jego rodzice zwrócą się na piśmie skierowanym do wychowawcy klasy z wnioskiem o 

podwyższenie oceny,  w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla 

niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wniosek musi zawierać uzasadnienie oraz 

określenie oceny, o którą uczeń się ubiega. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły na 

podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w związku z epidemią, sytuacją nadzwyczajną itp. 

wniosek można przesłać drogą mailową do dyrektora szkoły (adres mailowy dostępny na stronie internetowej 

szkoły). Wniosek powinien zawierać również informację o technicznych możliwościach zdawania 

sprawdzianu wiedzy i umiejętności zgodnie z procedurą nadzwyczajną określoną w § 45 ust. 5). W przypadku 

braku możliwości technicznych przystąpienia do sprawdzianu wiedzy i umiejętności zdawanego w warunkach 

szczególnych należy precyzyjnie określić potrzeby ucznia (np. laptop z kamerą); 

 

 

Zapisy statutowe dotyczące procedury przeprowadzania sprawdzianu: 

§ 45 

(…) 

5) w przypadku uznania przez wychowawcę lub dyrektora zasadności  wniosku,  uczeń może przystąpić 

do sprawdzianu wiedzy i umiejętności w formie zgodnej ze specyfiką nauczanego przedmiotu w terminie 

określonym przez nauczyciela danego przedmiotu, nie później jednak niż na jeden dzień przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania 

szkoły na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w związku z epidemią, sytuacją 

nadzwyczajną itp. uczeń przystępuje do sprawdzianu zdalnie w miejscu swojego pobytu wykorzystując 

komputer wyposażony w kamerę, głośnik i mikrofon (możliwe również słuchawki z mikrofonem). W sytuacji 

gdy uczeń nie posiada w/w sprzętu istnieje możliwość wypożyczenia go ze szkoły. Sprawdzian odbywa się 

poprzez wykorzystanie dowolnej, ustalonej z nauczycielem platformy komunikacyjnej (np. Skype, Messenger, 

Webex Teams itp.). Uczeń otrzymuje zadania do rozwiązania w formie pliku prezentowanego na ekranie 

komputera i rozwiązuje je na kartce A4. Kamera komputera obejmuje twarz, ręce i pracę ucznia tak, by były 

widoczne dla nauczyciela. Sprawdzian trwa maksymalnie 30 minut. Po zakończeniu sprawdzianu uczeń 

wykonuje zdjęcie swojej pracy i przesyła je drogą elektroniczną do nauczyciela. W przypadku języka obcego 

uczeń udziela również odpowiedzi ustnej. W przypadku zajęć praktycznych lub wychowania fizycznego, 

uczeń może nagrać wykonywanie przez siebie ćwiczeń, a następnie przesłać film nauczycielowi drogą 

elektroniczną. W przypadku wystąpienia problemów technicznych powodujących niemożność nadzorowania 

egzaminu przez nauczyciela, sprawdzian może być przez nauczyciela przerwany. Dyrektor następnego dnia 

ustala termin ponowienia sprawdzianu. W przypadku problemów technicznych niemożliwych do usunięcia 

sprawdzian w wyznaczonym terminie odbywa się ustnie drogą telefoniczną; 

 


