
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2020

Warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania szkoły

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z
powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Przez nieobecność rozumie
się brak udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych zdalnie (brak potwierdzenia
odebrania materiałów edukacyjnych).

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia
z powodu określonej w ust. 1 absencji.

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.

4. Na wniosek rodzica ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności
nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy
programowo wyższej lub nie kończy Szkoły.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny
poza Szkołą.

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą nie
obejmuje techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć
edukacyjnych. Uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny
zachowania.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość, umożliwiającej porozumiewanie się poprzez ustalony komunikator, nie
później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się drogą elektroniczną z uczniem i jego
rodzicami.

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3, 4 przeprowadza komisja w
skład której wchodzą:

1) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki poza szkołą,
przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie
przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

kierownicze – jako przewodniczący komisji;



2) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania dla odpowiedniej klasy.

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora, jeśli ma
możliwość pracy zdalnej. Wówczas uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi
przesyła do członków komisji w sposób stosowany przez szkołę w kształceniu na
odległość, a komisja wspólnie decyduje o wyniku. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania
ww. metody, wówczas egzamin przeprowadza nauczyciel wskazany przez dyrektora za
pośrednictwem stosowanej przez szkołę metody pracy zdalnej.

12. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej. Pytania egzaminacyjne ustala
egzaminator. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, techniki, muzyki, plastyki,
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Jeśli stosowane
przez szkołę metody nauki zdalnej uniemożliwiają takie działanie, wówczas egzamin
składa się tylko z części pisemnej.

13. Czas trwania egzaminu nie może przekroczyć 60 minut.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego przewodniczący komisji sporządza
protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 9 i 10,
termin egzaminu klasyfikacyjnego, nazwę zajęć, z których był przeprowadzony egzamin,
zadania egzaminacyjne, imię i nazwisko ucznia, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do
protokołu dołącza się wydruk pracy ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
ucznia.

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

16.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w miejscu, w którym uczeń
przystępuje do egzaminu – w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.

17. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest
ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 18 oraz § 3 zarządzenia.

18. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny
niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2020

Warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu poprawkowego w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania szkoły

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i jest przeprowadzany z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, umożliwiającej
porozumiewanie się poprzez ustalony komunikator, nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości ucznia i rodzica.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład
komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako
przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.

8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na
dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać
wymaganiom edukacyjnym według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego
nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania
egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.

9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w Dyrektorem tej szkoły.

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego przewodniczący sporządza protokół
zawierający skład komisji, imię i nazwisko ucznia, termin egzaminu, pytania
egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.



11. Do protokołu dołącza się wydruk pracy ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen.

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną
z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 zarządzenia.

13. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu
poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny.

14.W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły
powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy
komisji mają zastosowanie przepisy § 2 zarządzenia. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna.



Załącznik nr 3
do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2020

Warunki i sposoby przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności w trybie
odwoławczym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

1. Rodzice ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2
dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w formie pisemnej lub innej
stosowanej w ramach kształcenia na odległość, z uzasadnieniem.

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i
umiejętności ucznia, w formie pisemnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, umożliwiającej porozumiewanie się poprzez ustalony komunikator, oraz ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 przeprowadza powołana przez Dyrektora komisja w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się
z uczniem i jego rodzicami.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Jeśli stosowane
przez szkołę metody nauki zdalnej uniemożliwiają takie działanie, wówczas sprawdzian
składa się tylko z części pisemnej.

5. Czas trwania sprawdzianu nie może przekroczyć 60 minut.
6. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako
przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej szkoły, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub

pokrewne.
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy w

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W taki
przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej
szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny.

9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.

10. Z prac komisji przewodniczący sporządza protokół zawierający skład komisji, termin
sprawdzianu, imię i nazwisko ucznia, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz
ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.



11. Do protokołu, o którym mowa w ust. 10, dołącza się wydruk pracy ucznia.

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.



Załącznik nr 4
do Zarządzenia Dyrektora Nr 15/2020

Warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku
wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia

funkcjonowania szkoły

1. Rodzice ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po
zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w formie pisemnej lub innej stosowanej
w ramach kształcenia na odległość, z uzasadnieniem.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje
komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania
zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji. Praca komisji odbywa się w systemie zdalnym, z
wykorzystaniem metod i technik, umożliwiających porozumiewanie się poprzez ustalony
komunikator.

3. Komisja powołana przez Dyrektora szkoły rozpatruje wniosek w ciągu 5 dni roboczych.
4. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -
jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy;
3) wskazani przez Dyrektora szkoły nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danej

klasie – dwóch nauczycieli;
4) pedagog lub psycholog;

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

6. Z prac komisji przewodniczący sporządza protokół zawierający skład komisji, imię i
nazwisko ucznia, termin posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz
z uzasadnieniem.

7. Protokół, o którym mowa w ust. 6, stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.


