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I. PROCEDURA ODWOŁANIA OD OCENY 

ZACHOWANIA. 

Podstawa prawna:  

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze 

zm.),  

2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych, z późniejszymi zmianami. 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939 ze 

zm.).  

 

1. Prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do oceny z zachowania przysługuje uczniowi i rodzicowi/ 

opiekunowi ucznia. Może je złożyć pisemnie do dyrektora niezwłocznie po ustaleniu oceny. 

We wniosku należy podać powód  odwołania i szczegółowe uzasadnienie stawianych 

zarzutów. 

Po zgłoszeniu zastrzeżeń do oceny,  dyrektor sprawdza czy ocena zachowania została 

ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania. 

 2. Jeśli zastrzeżenia do oceny są uzasadnione, dyrektor powołuje komisję. 

Ustala jej skład i termin  posiedzenia, w porozumieniu z rodzicem i dzieckiem. 

 

 

 

 3. Dyrektor przewodniczy komisji, która w drodze głosowania po przedstawieniu i analizie 

argumentów zwykłą większością głosów, ustala ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

Ustalona w wyniku głosowania ocena zachowania nie może być niższa od wystawionej 

wcześniej. 

W przypadku równej liczby głosów głos przewodniczącego będzie decydujący. 

 4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym zapisane są: 

 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

 imię i nazwisko ucznia; 

 termin posiedzenia komisji; 

 wynik głosowania, 

 ustalona ocena zachowania, 

 uzasadnienie. 



 5. Protokół z posiedzenia komisji dołącza się, jako załącznik, do arkusza ocen ucznia. 

II. PROCEDURA  EGZAMINU 

KLASYFIKACYJNEGO 

 
 
Podstawa prawna:  

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze 

zm.),  

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534 ze zm.),  

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939 ze 

zm.).  

 

 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. Egzamin przeprowadza się na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych 

opiekunów) złożony na ręce dyrektora.  

 

2. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny.  

 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych 

przepisów, indywidualny program lub tok nauki albo spełniający obowiązek szkolny lub 

nauki poza szkołą.  

 

4. Podanie o egzamin klasyfikacyjny w przypadku wymienionym w punkcie 2 lub 3 może 

złożyć uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) przed radą klasyfikacyjną, najpóźniej do 

dnia jej posiedzenia. 

 

5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w I semestrze — klasyfikacji 

rocznej można dokonać wyłącznie po zaliczeniu przez ucznia materiału nauczania I semestru.  

 



 

1) Warunki tryb zaliczenia materiału nauczania ustala nauczyciel przedmiotu.  

 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego ustala dyrektor.  

 

7. Uczeń, który nie dopełnił powyższych formalności, nie otrzymuje promocji.  

 

8. Pytania egzaminacyjne powinny obejmować cały materiał nauczania lub materiał 

nauczania w danym semestrze, stosownie do tego, czy uczeń nie został sklasyfikowany na 

semestr czy na koniec roku szkolnego.  

 

9. Zestawy pytań na egzamin klasyfikacyjny opracowuje nauczyciel uczący przedmiotu, z 

którego uczeń nie został sklasyfikowany, następnie opiniuje je nauczyciel tego samego (lub 

pokrewnego) przedmiotu i zatwierdza Dyrektor Szkoły.  

 

10. Nauczyciel przygotowuje przynajmniej dwa zestawy pytań egzaminacyjnych dla jednego 

ucznia.  

 

11. Pytania (polecenia) egzaminacyjne powinny obejmować różne poziomy wiedzy i 

umiejętności.  

 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, 2, przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanych przez Dyrektora Szkoły członków 

komisji klasyfikacyjnej.  

 

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza komisja 

powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:  

 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły - jako 

przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel lub nauczyciele prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

 

 

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

 

16. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej za wyjątkiem egzaminu klasyfikacyjnego z 

plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych 

i wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

 

 

17. Uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.  

 

18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  



2) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

 

5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

 

19. Protokół dołącza się do arkusza ocen ucznia  

 

20. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzamin Dyrektor wyznacza dodatkowy 

termin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. PROCEDURA EGZAMINU 

POPRAWKOWEGO  

 

 
Podstawa prawna:  

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze 

zm.),  

2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych, z późniejszymi zmianami. 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939 ze 

zm.).  

 

 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

 

2. Uczeń musi poinformować Dyrekcję Szkoły o woli przystąpienia do egzaminu 

poprawkowego. Termin składania podań upływa w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia Rady 

Pedagogicznej. Uczeń niezwłocznie składa wniosek o egzamin poprawkowy na ręce 

dyrektora. 

 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, zgodnie z 

harmonogramem sporządzonym przez Dyrektora Szkoły.  

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, w skład 

której wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły- jako 

przewodniczący komisji,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub inny powołany przez Dyrektora 

Szkoły-jako egzaminujący,  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji.  

 

5. Nauczyciel egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę 

lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

 

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

plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki , zajęć artystycznych, zajęć 



technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

 

7. Do części pisemnej i ustnej nauczyciel egzaminujący musi przygotować minimum 2 

zestawy pytań, jeśli zdaje jeden uczeń.  

 

Gdy egzamin poprawkowy zdaje dwóch lub więcej uczniów, egzaminujący jest zobowiązany 

do przygotowania odpowiednio o jeden zestaw pytań więcej.  

 

8. Stopień trudności pytań musi być adekwatny do kryteriów wymagań obowiązujących z 

danego przedmiotu.  

 

 

9. 1) W przypadku negatywnego wyniku z dwóch egzaminów poprawkowych uczeń nie 

otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.  

 

2) W przypadku negatywnego wyniku z jednego egzaminu poprawkowego uczeń nie 

otrzymuje promocji, ale uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Gimnazjum i Liceów , 

Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  

 

3) Pozytywny wynik egzaminu jest równoznaczny z promowaniem go do następnej klasy.  

 

10.Wynik egzaminu jest ostateczny. Uczniowi nie przysługuje prawo do odwołania się od 

decyzji komisji.  

 

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:  

 

1)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

2) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu poprawkowego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

 

13. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych (informacja o nieobecności ucznia na 

egzaminie powinna dotrzeć do Szkoły w możliwie krótkim terminie) nie przystąpił do 

egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie 

dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.  

 

15. Uczniowi, który nie zgłosił się na egzamin poprawkowy bez podania usprawiedliwienia, 

utrzymuje się ocenę niedostateczną.  

 

 


