
Załącznik nr 7 

 

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu 

semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności  

oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu 

ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1327) 
1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunki i sposób rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu 

ustalenia tej oceny opisane są w Statucie Szkoły w części dotyczącej oceniania 

uczniów. 

2. W przypadku zdalnego nauczania zastosowanie mają przepisy Statutu Szkoły, z 

zastrzeżeniem,  że: 

a) wnioski , podania powinny  być przesłane drogą mailową na adres szkoły. W 

przypadku braku takiej możliwości w wersji papierowej dostarczone do skrzynki 

pocztowej w holu szkoły. Obowiązują terminy określone w dokumentach szkoły;  

b) dyrektor szkoły w korespondencji mailowej uzgadnia datę i godzinę w/w egzaminów; 

c) egzaminy przeprowadzane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, umożliwiających porozumiewanie się poprzez ustalony komunikator, za 

pomocą narzędzi do nauki zdalnej pozwalających na potwierdzenie samodzielności 

pracy ucznia;  

d) w przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan 

zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia 

lekarskiego pod wskazany adres mailowy. Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy 

termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) komisja zbiera się online; 

3. Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy, egzamin semestralny i sprawdzian 

wiadomości i umiejętności odbywają  się w formie ustnej. W czasie trwania w/w 

egzaminów uczeń ma obowiązek włączyć kamerkę i mikrofon. Egzamin trwa  45 

minut, z czego 25 minut uczeń może przeznaczyć na przygotowanie się do 

odpowiedzi; 

4. Zadania do w/w egzaminów obejmują treści zgodne z wymaganiami edukacyjnymi, 

określonymi w podstawie programowej dla danych zajęć edukacyjnych i umożliwiają 

zdobycie wszystkich ocen. Na formę ustną egzaminu składają  się 3 zestawy,  

zawierające od trzech do pięciu przekrojowych zagadnień. Uczeń losuje jeden zestaw; 

5. Egzaminy przeprowadza powołana komisja, składająca się z przewodniczącego, 

którym jest nauczyciel danych zajęć edukacyjnych oraz członek, którym jest drugi 

nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych; 



 Na podstawie przeprowadzonego egzaminu nauczyciel- przewodniczący komisji- 

sporządza protokół, który zawiera ustaloną ocenę wg  kryteriów, o których mowa 

 w § 6 ust. 25 Statutu szkoły;  

6. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności z prawem i procedurami wystawiania ocen 

rodzic lub uczeń na prawo zgłosić swoje zastrzeżenia w formie elektronicznej. 

7.  W przypadku uczniów nieposiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w 

sytuacjach wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły, po wcześniejszym 

ustaleniu środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.  

8. Uczeń może wystąpić do nauczyciela danych zajęć edukacyjnych z prośbą o 

podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej. Warunkiem ubiegania 

się o ocenę wyższą niż przewidywana jest: 

 1) frekwencja na zajęciach online z danego przedmiotu nie jest niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby); przez nieobecność rozumie się brak udziału w zajęciach 

dydaktycznych prowadzonych zdalnie (nielogowanie do komunikatora, nieodesłanie 

zleconych prac w określonym terminie). 

2) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych  przez  nauczyciela  form  poprawy,  w  tym 

zdalnych konsultacji indywidualnych.  

 9. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków w pkt 1 i 2, nauczyciele 

wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.  

10. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt  1i2 prośba 

ucznia  zostaje  odrzucona,  a  wychowawca lub  nauczyciel  przedmiotu  odnotowuje  na  

podaniu przyczynę jej odrzucenia.  

 11.  Ustalenie oceny z  zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalenia 

oceny regulują przepisy Statutu Szkoły. 

    

   


