
                                                                                                  

Załącznik nr 1 do           

                                                                                   

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 15              

maja 2019 r. 

Dyrektora Szkoły                  

Podstawowej nr 4 w Piszu 

 

PROCEDURA PRZEPROWADZANIE EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO I 

POPRAWKOWEGO oraz SPRAWDZIANU WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI W TRYBIE 

ODWOŁAWCZYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA 

II W PISZU 

 

Podstawa prawna:  

 Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 207 r. poz. 1534); 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu 

 
 § 1.  Egzamin klasyfikacyjny 

  
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.  

 
2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia                  

z powodu określonego w ust. 1. 
  
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 
 
4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na prośbę jego rodziców /prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę                     

na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy: 

 
1) wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej 
nieobecności ucznia (niepełna rodzina, alkoholizm w rodzinie, trudna sytuacja materialna, rodzice 
przebywają za granicą, zdarzenia losowe itp.); 
2)  uczeń pierwsz raz w toku ksztalcenia jest nieklasyfikowany; 
3) uczeń kolejny raz powtarza klasę. 
 

5. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy 

programowo wyższej lub nie kończy szkoły.  

 
6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza szkołą. 



 
7.  Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje 

do egzaminu klasyfikacyjnego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć 
artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny 
zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
niesklasyfikowany  albo niesklasyfikowana. 

 
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  
 
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi 

opiekunami.  
 

10. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu                     
z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, techniki, zajęć artystycznych oraz 
wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 
praktycznych.  

 
11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza  

nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  dyrektora  szkoły  
nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.  

 
12. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub 

obowiązek szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły,  
który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  
szkołą.  W skład komisji wchodzą: 

 
1) dyrektor  szkoły  albo  inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 
przewodniczący komisji;  
2) nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 
dla odpowiedniej klasy.  

 
13. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 12, uzgadnia z uczniem oraz jego 

rodzicami/prawnymi opiekunami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 
egzaminy w ciągu jednego dnia. 

 
14. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni,  w  charakterze 

obserwatorów,  rodzice/prawni opiekunowie ucznia. 
  

15. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  
imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji, o której mowa     
w ust. 12,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocene 
klasyfikacyjną.  Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację                               
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 
16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 
17. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  

ostateczna. 
 
18. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono dwie oceny 

niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.  



 
§ 2.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.  

 
1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tych  ocen. Zastrzeżenia  mogą  być  
zgłoszone  w  terminie  2  dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

 
2. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  

edukacyjnych  lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  została ustalona  niezgodnie                           
z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która 
przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia w  formie  pisemnej  i  ustnej  
oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

 
3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem                    
i jego rodzicami/oprawnymi opiekunami. 

 
4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:  

 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektora szkoły – jako przewodniczący  
komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same 
zajęcia  edukacyjne.  

 
5. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  

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

  
6. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych                             

i zachowania nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny. 
 
7.  Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  

oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego.  

 
8. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  

sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza 
ocen ucznia.  

 
9. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia                            

i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.  
 
10. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,                         

o  którym  mowa  w  pkt  2  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego                                    
w  dodatkowym  terminie wyznaczonym  przez  dyrektora szkoły w porozumieniu z uczniem                           
i jego rodziacami/opiekunami prawnymi. 

  
11. Przepisy  1-10  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej                      

z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.    



 
§ 3.  Egzamin poprawkowy.   

 
1. Począwszy od klasy IV każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 
poprawkowy.  

 
1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu                       

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów 
egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 
2. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 
 
3. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 
 
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

 
5. 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) wicedyrektor – 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, o  których mowa w  §127 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 sporządza się protokół zawierający 

skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, ocenę ustaloną przez komisję.   
 
11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 
  
12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną  

z zastrzeżeniem ust.1. 
 
13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez 
dyrektora szkoły nie później niż do końca września. 

  



14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji  
i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 122 ust. 3. – Statut szkoły. 

 
15. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić w terminie 5 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. 

 
16. 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. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Zarządzenie Nr 6/2019 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Piszu 

z dnia 15 maja 2019 roku 

 

w sprawie wprowadzenia Procedury przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego                          

i poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym w 

Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu 

 

 

Na podstawie:  

ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.; 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz.1457), 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. u. z 2017 r. 

poz. 1534) 

 

 

Zarządza się: 

§ 1. 

 

 

Dyrektor wprowadza do stosowania Procedury przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego 

i   poprawkowego obowiązujące  w Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II                  

w Piszu. 

 

 

§ 2. 

 

Procedury stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.  

 

 

 

 


