
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 12/2019/2020 z dnia 29 maja 2020 r. 

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach 

 

Tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego w okresie czasowego ograniczenia  

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 Ustawa o systemie oświaty, Dz. U. 2019, poz. 1481 z późn. zm. 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny na pisemny wniosek rodziców. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny na pisemny wniosek rodziców, za zgodą rady pedagogicznej. 

W przypadku braku zgody rady pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo 

wyższej lub nie kończy szkoły. 

3. W okresie kształcenia zdalnego za nieusprawiedliwioną nieobecność, uznaje się brak udziału 

ucznia  w za jęc iach prowadzonych onl ine  na  pla t formie  edukacyjnej  lub  

w innych uzgodnionych formach kształcenia na odległość oraz brak przesyłania zadań  

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym przez nauczyciela materiałem sprawdzającym 

realizację podstawy programowej, a także brak odsyłania prac w innej formie 

(wydruki kart pracy wysyłane pocztą do uczniów niepodejmujących pracy online). 

4. Wniosek o zorganizowanie egzaminu klasyfikacyjnego rodzice przesyłają w terminie 2 dni po 

przeprowadzonej klasyfikacji w formie elektronicznej na pocztę  szkoły: 

spsobiechy@wp.pl 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z rodzicami ucznia. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego 

w ustalonym terminie, może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

7. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

9. Skład komisji powołuje dyrektor zarządzeniem dyrektora szkoły. 

10. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który zawiera: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych; 

b) skład komisji egzaminacyjnej; 

c) termin egzaminu; 

d) imię i nazwisko ucznia; 



e) treść zadań egzaminacyjnych; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

11. Uczeń przed egzaminem klasyfikacyjnym, drogą mailową lub za pomocą innych form 

porozumiewania się na odległość, otrzymuje od nauczyciela uczącego danego przedmiotu, 

zakres treści programowych, których będzie dotyczył egzamin. 

 

12. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej uzgadnia z uczniem i rodzicami ucznia liczbę 

egzaminów klasyfikacyjnych, do których uczeń może przystąpić w ciągu jednego dnia. 

13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo 

„nieklasyfikowana”. 

14. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, egzamin może być przeprowadzony na 

terenie szkoły lub w formie zdalnej. O miejscu przeprowadzenia egzaminu decyduje 

dyrektor uwzględniając wytyczne MEN, MZ i GIS. 

15. W przypadku przeprowadzania egzaminu na terenie szkoły obowiązują procedury 

bezpieczeństwa i wytyczne GIS w czasie ograniczeń związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

16. Uczeń i komisja egzaminacyjna, przynajmniej 2 dni przed terminem egzaminu, otrzymują 

drogą elektroniczną wytyczne dotyczące obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

17. Egzamin klasyfikacyjny organizowany na terenie szkoły składa się z części pisemnej – 

testu i części ustnej. 

18. W przypadku organizacji egzaminu w formie zdalnej stosuje się następujące wytyczne: 

a) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej; 

b) przewodniczący komisji ustala z uczniem i jego rodzicami dzień i godzinę egzaminu oraz 

sposób komunikacji online. Wyżej wymienione informacje przekazuje uczniowi i 

rodzicom oraz członkom komisji drogą mailową lub za pomocą innych form 

porozumiewania się na odległość; 

c) w dniu egzaminu, o ustalonej godzinie, przewodniczący komisji wysyła uczniowi zadania 

do wykonania. Czas na wykonanie zadania określa komisja. 

d) uczeń po wykonaniu zadania odsyła odpowiedzi na adres zwrotny; 

e) w przypadku przeprowadzania egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i 

wychowania fizycznego, przewodniczący komisji ustala formę pracy możliwą do 

wykonania w warunkach zdalnych. Uczeń odsyła pracę na adres zwrotny w określonym 

czasie; 

f) komisja sprawdza prace pisemne i ustala ocenę z egzaminu; 

g) informację o ustalonej ocenie przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie uczniowi i 

rodzicom drogą mailową lub za pomocą innych form porozumiewania się na odległość; 

h) w przypadku egzaminu przeprowadzonego w formie zdalnej protokół, o którym mowa w 

pkt. 10, należy uzupełnić o informacje dot. sposobu organizacji i przebiegu egzaminu. 

  



Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 12/2019/2020 z dnia 29 maja 2020 r. 

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach 

 

Tryb przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 Ustawa o systemie oświaty, Dz. U. 2019, poz. 1481 z późn. zm. 

 

1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

ocenę niedostateczną z: 

a) jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

b) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców skierowany do 

dyrektora szkoły. Wniosek można wysłać pocztą mailową na adres: spsobiechy@wp.pl 

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

4. Dzień i godzinę egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor i informuje ucznia i rodziców 

drogą mailową lub za pomocą innych form porozumiewania się na odległość. 

5. Uczeń najpóźniej w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych otrzymuje od nauczyciela 

przedmiotu zakres treści programowych, których będzie dotyczył egzamin poprawkowy. 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć 

technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której 

skład wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8. Skład komisji powołuje dyrektor zarządzeniem dyrektora szkoły. 

9. Nauczyciel uczący danych zajęć edukacyjnych może być zwolniony z udziału prac komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły na jego miejsce powołuje innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu poprawkowego w 

ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 



13. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo zajęć  

mniejszości narodowej, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

14. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który zawiera: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych; 

b) skład komisji egzaminacyjnej; 

c) termin egzaminu; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) treść zadań egzaminacyjnych; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

15. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, egzamin może być przeprowadzony na 

terenie szkoły lub w formie zdalnej. O miejscu przeprowadzenia egzaminu decyduje 

dyrektor uwzględniając wytyczne MEN, MZ i GIS. 

16. W przypadku przeprowadzania egzaminu na terenie szkoły obowiązują procedury 

bezpieczeństwa i wytyczne GIS w czasie ograniczeń związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

17. Uczeń i komisja egzaminacyjna, przynajmniej 2 dni przed terminem egzaminu, otrzymują 

drogą elektroniczną wytyczne dotyczące obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

18. Egzamin poprawkowy organizowany na terenie szkoły składa się z części pisemnej - testu 

i części ustnej. 

19. W przypadku organizacji egzaminu w formie zdalnej stosuje się następujące wytyczne: 

a) egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej; 

b) przewodniczący komisji ustala z uczniem i jego rodzicami dzień i godzinę egzaminu oraz 

sposób komunikacji online. Wyżej wymienione informacje przekazuje uczniowi i 

rodzicom oraz członkom komisji drogą mailową lub za pomocą innych form 

porozumiewania się na odległość; 

c) w dniu egzaminu, o ustalonej godzinie, przewodniczący komisji wysyła uczniowi zadania 

do wykonania. Czas na wykonanie zadania określa komisja; 

d) uczeń po wykonaniu zadania odsyła odpowiedzi na adres zwrotny; 

e) w przypadku przeprowadzania egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i 

wychowania fizycznego, przewodniczący komisji ustala formę pracy możliwą do 

wykonania w warunkach zdalnych. Uczeń odsyła pracę na adres zwrotny w określonym 

czasie; 

f) komisja sprawdza prace pisemne i ustala ocenę z egzaminu; 

g) informację o ustalonej ocenie przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie uczniowi i 

rodzicom drogą mailową lub za pomocą innych form porozumiewania się na odległość; 

h) w przypadku egzaminu przeprowadzonego w formie zdalnej protokół, o którym mowa w 

pkt 13, należy uzupełnić o informacje dot. sposobu organizacji i przebiegu egzaminu. 

  



Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr 12/2019/2020 z dnia 29 maja 2020 r. 

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach 

 

Tryb przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w przypadku 

zgłoszenia zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 

 Ustawa o systemie oświaty, Dz. U. 2019, poz. 1481 z późn. zm. 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. 

2. Zastrzeżenia należy zgłaszać na piśmie od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w 

ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej ustalonej w wyniku egzaminu 

poprawkowego, termin do zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu. 

4. W podaniu rodzice powinni określić, jakie przepisy prawa dotyczące trybu ustalania rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

zostały naruszone przez nauczyciela. 

5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

6. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 5 pkt 1), przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2. Termin sprawdzianu uzgadnia 

się z uczniem i jego rodzicami. 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

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

poprawkowego. 



8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

9. Skład komisji powołuje dyrektor zarządzeniem dyrektora szkoły. 

10. W skład komisji, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

11. Nauczyciel uczący danych zajęć edukacyjnych może być zwolniony z udziału w prac 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły na jego miejsce powołuje innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne. 

12. W skład komisji, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo inny wyznaczony nauczyciel przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

b) wychowawca oddziału; 

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale; 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego z oddziału danej klasy; 

13. Ze sprawdzianu, o którym mowa w pkt 10, sporządza się protokół zawierający: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych; 

b) skład komisji sprawdzającej; 

c) termin sprawdzianu; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) treść zadań sprawdzających; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

14. Do protokołu dołącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. 

15. Ze sprawdzianu, o którym mowa w pkt 11, sporządza się protokół zawierający: 

a) skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) imię i nazwisko ucznia; 

d) wynik głosowania; 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

16. Komisja, po przeprowadzeniu dyskusji, podejmuje decyzję dotyczącą ustalenia rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

17. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 5, pkt 1) w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły w kształceniu na odległość może odbyć się na terenie szkoły lub w 

formie zdalnej. O miejscu przeprowadzenia sprawdzianu decyduje dyrektor uwzględniając 

wytyczne MEN,MZ i GIS. 

18. W przypadku przeprowadzania sprawdzianu na terenie szkoły obowiązują procedury 

bezpieczeństwa i wytyczne GIS w czasie ograniczeń związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 



19. Uczeń i komisja przeprowadzająca sprawdzian, przynajmniej 2 dni przed terminem 

egzaminu, otrzymują drogą elektroniczną wytyczne dotyczące obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa. 

20. Sprawdzian organizowany na terenie szkoły składa się z części pisemnej - testu i części 

ustnej. 

21. W przypadku organizacji egzaminu w formie zdalnej stosuje się następujące wytyczne: 

a) sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej; 

b) przewodniczący komisji ustala z uczniem i jego rodzicami dzień i godzinę sprawdzianu 

oraz sposób komunikacji online. Wyżej wymienione informacje przekazuje uczniowi i 

rodzicom oraz członkom komisji drogą mailową lub za pomocą innych form 

porozumiewania się na odległość; 

c) w dniu egzaminu, o ustalonej godzinie, przewodniczący komisji wysyła uczniowi 

zadania do wykonania. Czas na wykonanie zadania określa komisja; 

d) uczeń po wykonaniu zadania odsyła odpowiedzi na adres zwrotny; 

e) w przypadku przeprowadzania egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i 

wychowania fizycznego, przewodniczący komisji ustala formę pracy możliwą do  

wykonania w warunkach zdalnych. Uczeń odsyła pracę na adres zwrotny w 

określonym czasie; 

f) komisja sprawdza prace pisemne i ustala ocenę ze sprawdzianu; 

g) informację o ustalonej ocenie przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie 

uczniowi i rodzicom drogą mailową lub za pomocą innych form porozumiewania się 

na odległość. 

h) w przypadku sprawdzianu organizowanego w formie zdalnej protokół, o którym mowa 

w pkt 13, należy uzupełnić o informacje dot. sposobu organizacji i przebiegu 

sprawdzianu. 


