
Procedury egzaminu klasyfikacyjnego 

w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. 

 

 

 

Podstawa prawna: 

1.Ustawa o Systemie Oświaty z 7.09.1991r. 

   (Dz .U. z  2015r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami.) 

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.  

   w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

   i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

3. Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu. 

 

1.Uczeń może nie być klasyfikowany 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.Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności   

może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

   1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny 

program   lub tok nauki; 

       2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

       3) przechodzący z jednego typu szkoły do innego typu szkoły 

5.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 



6.Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede    

wszystkim formę zadań praktycznych. 

7.Termin egzaminu klasyfikacyjnego oraz ilość przedmiotów, które uczeń 

będzie zdawał jednego dnia uzgadnia się z uczniem i jego   rodzicami 

(prawnymi opiekunami) lub uczniem pełnoletnim. 

8.Uczeń składa pisemny wniosek o egzamin klasyfikacyjny. 

9.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w punkcie 2 i 3 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 

wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych  

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

10.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w punkcie 4, 

przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły 

-  jako przewodniczący komisji: 

2)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne. 

11.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni — w charakterze  

obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

12.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół  

zawierający  w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli (skład komisji);  

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 



13.Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, 

niesklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności, zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania  

i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

praktycznych regulują przepisy CKP w Sierpcu. 

14.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych,  

      w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej   

wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

15.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu     

klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan na 14.10.2016 r. 


