
Zarządzenie Nr   13/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu 

z dnia 04 maja 2020 r. 

W sprawie: ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków i sposobów 

ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do 

trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły. 

Na podstawie § 1 pkt 5 i  § 13 pkt 6 rozporządzenia MEN 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                          

( Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły obowiązują warunki i sposób 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianu określone w niniejszym zarządzeniu. 

 

§ 2 

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów i sprawdzianu stosuje się do dnia zniesienia 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Po tym okresie egzaminy i sprawdzian 

przeprowadza się na wcześniej obowiązujących zasadach. 

 

§ 3 

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 

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

lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w jednej ze wskazanych form: pisemnej, ustnej, 

wykonanie zadania praktycznego. Decyzję podejmuje komisja, która będzie przeprowadzała 

egzamin, biorąc pod uwagę specyfikę zajęć oraz możliwości stosowanych narzędzi do pracy 

zdalnej. 

3. Egzamin jest przeprowadzany zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, umożliwiającej porozumiewanie się poprzez ustalony komunikator. 

4. Egzamin przeprowadza się w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami), nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

 



5. Komisja ustala formę przeprowadzenia egzaminu oraz narzędzi, za pomocą których 

egzamin będzie przeprowadzony oraz informuje o tym ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu. 

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

7. 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. 

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły                           

w składzie: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub takie same, lub zajęcia pokrewne                 

jako egzaminator;                                                                                                                                

2) inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako przewodniczący komisji. 

9. Zadania egzaminacyjne układa egzaminator w terminie 7 dni od zakończenia rocznych 

zajęć dydaktycznych, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem 

poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym,               

o których mowa w statucie szkoły,  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. 

10. 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. 

11. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający nazwę zajęć, z których był 

przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania 

egzaminacyjne, formę egzaminu (ustna albo pisemna albo zadanie praktyczne), narzędzia do 

pracy zdalnej,              za pomocą których egzamin był przeprowadzony oraz ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną.  

12. Protokół wypełnia się w wersji papierowej lub on-line.   

13. Do protokołu dołącza się zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach lub wykonaniu 

zadania praktycznego przez ucznia, a jeżeli egzamin był przeprowadzony w formie pisemnej                  

i jest to możliwe, to także pisemne prace ucznia, np. w formie skanu, zdjęcia, itp. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen. 

14. Członkowie komisji podpisują protokół wypełniony on-line po zniesieniu okresu 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. 

15.  Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną. 



16. 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. 

17. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji  

i powtarza klasę. 

18. 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       

z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej  lub języka regionalnego,                                   

pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

19. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 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. 

20. 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 rozporządzenia. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 4 

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego: 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany 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 (nielogowanie 

do dziennika elektronicznego, komunikatora, nieodesłanie/niedostarczenie kart pracy). 

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

ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji. 

3.  Uczeń nieklasyfikowany 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. 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 lub 

obowiązek nauki poza szkołą. 



6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do 

egzaminu sprawdzającego 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 

„nieklasyfikowany” albo „ nieklasyfikowana”. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w jednej ze wskazanych form: pisemnej, ustnej, 

wykonanie zadania praktycznego. Decyzję podejmuje komisja, która będzie przeprowadzała 

egzamin, biorąc pod uwagę specyfikę zajęć oraz możliwości stosowanych narzędzi do pracy 

zdalnej. 

8. Egzamin jest przeprowadzany zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia                     

na odległość, umożliwiającej porozumiewanie się poprzez ustalony komunikator. 

9. Komisja ustala formę przeprowadzenia egzaminu oraz narzędzi, za pomocą których 

egzamin będzie przeprowadzony oraz informuje o tym ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu. 

10. W trakcie egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

uczeń może być zobowiązany do wykonania ćwiczeń pod nadzorem nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia edukacyjne i wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela 

takich samych                  lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły                           

w składzie: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub takie same, lub zajęcia pokrewne                 

jako egzaminator;                                                                                                                                

2) inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako przewodniczący komisji. 

13. Zadania egzaminacyjne układa egzaminator najpóźniej na 5 dni przed planowanym 

egzaminem, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem 

klasyfikacyjnym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym,               

o których mowa w statucie szkoły,  według pełnej skali ocen.  

W przypadku ucznia, dla którego dostosowuje się wymagania edukacyjne                                                   

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami                   

w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 

14. Dyrektor Szkoły uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę 

zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w miejscu, w którym uczeń 

przystępuje do egzaminu  –  w charakterze obserwatorów  rodzice (prawni opiekunowie) 

ucznia. 



16. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający nazwę zajęć, z których był 

przeprowadzony egzamin, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania 

egzaminacyjne, formę egzaminu (ustna albo pisemna albo zadanie praktyczne), narzędzia do 

pracy zdalnej,              za pomocą których egzamin był przeprowadzony oraz ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną.  

17. Protokół wypełnia się w wersji papierowej lub on-line.   

18. Do protokołu dołącza się zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach lub wykonaniu 

zadania praktycznego przez ucznia, a jeżeli egzamin był przeprowadzony w formie pisemnej                  

i jest to możliwe, to także pisemne prace ucznia, np. w formie skanu, zdjęcia, itp. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen. 

19. Członkowie komisji podpisują protokół wypełniony on-line po zniesieniu okresu 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. 

20.  Ocena ustalona w wyniku klasyfikacyjnego jest oceną ostateczną, z zastrzeżeniem pkt 21 

oraz § 1 zarządzenia.  

21. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez Dyrektora Szkoły. 

22. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono dwie oceny 

niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

 

§ 5 

Warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu wiedzy i umiejętności                                  

oraz warunki i sposoby ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania                                       

w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny: 

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

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor 

Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiedzy i umiejętności. 

3. Sprawdzian przeprowadza się w jednej ze wskazanych form: pisemnej, ustnej, wykonanie 

zadania praktycznego. Decyzję podejmuje komisja, która będzie przeprowadzała egzamin, 

biorąc pod uwagę specyfikę zajęć oraz możliwości stosowanych narzędzi do pracy zdalnej. 

4. Egzamin jest przeprowadzany zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia                     

na odległość, umożliwiającej porozumiewanie się poprzez ustalony komunikator. 



5. Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 1, przeprowadza  powołana przez Dyrektora Szkoły 

komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się              

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

6. Komisja ustala formę przeprowadzenia sprawdzianu oraz narzędzi, za pomocą których 

sprawdzian będzie przeprowadzony oraz informuje o tym ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) nie później niż 3 dni przed terminem sprawdzianu. 

7. Sprawdzian  przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie: 

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

przewodniczący komisji; 

 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

 3) nauczyciel prowadzący takie same  lub pokrewne zajęcia  edukacyjne. 

8. Ze sprawdzianu sporządza się protokół zawierający nazwę zajęć, z których był 

przeprowadzony sprawdzian, skład komisji, termin sprawdzianu, imię i nazwisko ucznia, 

zadania, formę sprawdzianu (ustna albo pisemna albo zadanie praktyczne), narzędzia do pracy 

zdalnej, za pomocą których sprawdzian był przeprowadzony oraz ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną.  

9. Protokół wypełnia się w wersji papierowej lub on-line.   

10. Do protokołu dołącza się zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach lub wykonaniu 

zadania praktycznego przez ucznia, a jeżeli sprawdzian był przeprowadzony w formie 

pisemnej                  i jest to możliwe, to także pisemne prace ucznia, np. w formie skanu, 

zdjęcia, itp. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

11. Członkowie komisji podpisują protokół wypełniony on-line po zniesieniu okresu 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. 

12.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być  

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

13.  Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu jest oceną ostateczną, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

14. 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.  

15. Zapisy  w pkt 1-14 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej                  

z zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.  

16. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w terminie 5 dni            

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 



17. W skład komisji, o której mowa w pkt 16, wchodzą: 

 

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

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog szkolny; 

5) psycholog szkolny; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

 

18.  Ocena ustalona przez komisję, o której mowa w pkt 17 nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej i jest ostateczna. 

19.  Z posiedzenia komisji, o której mowa w pkt 17, sporządza się protokół zawierający                   

w szczególności imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin posiedzenia 

komisji, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

20. Protokół wypełnia się w wersji papierowej lub on-line.   

21. Uczeń i jego rodzice są informowani o ustalonej ocenie na 2 dni przed zatwierdzającym 

uzyskane wyniki zebraniem rady pedagogicznej.  

 

§ 6 

 

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w warunkach i sposobie przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianu, jeżeli takie zmiany będą konieczne ze względu na specyfikę pracy 

szkoły w obecnych warunkach. Rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie zostaną 

poinformowani o zmianach w ciągu 5 dni od ich wprowadzenia za pomocą dziennika 

elektronicznego. 

 

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

 

 

 


