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PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

 

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 nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.     

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny.      

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również 

uczeń:                                                                    

 a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program  

nauki,                                                                                                              

 b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.     

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Wyjątkiem są 

egzaminy z: plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych i 

wychowania fizycznego, które mają formę zadań praktycznych.      

6. Uczniowi, spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,  

zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.      

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2 i 3 przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora 

szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.       

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4b przeprowadza komisja 

powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na taką formę nauki ucznia. W skład 

komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 

nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy.      

9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem uczącym się poza szkołą oraz z jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.      
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10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze  obserwatorów 

– rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.      

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się 

protokół     zawierający w 

szczególności:                                                                                                                   

a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt 8, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w pkt 9 – skład 

komisji,       

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego,                                                                            

c) zadania (ćwiczenia)egzaminacyjne,                                                                             

d) 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. 

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

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

13. Egzaminy klasyfikacyjne śródroczne można przeprowadzać tylko w sytuacji, gdy 

realizacja zajęć edukacyjnych, z których uczeń został nieklasyfikowany kończy się w 

pierwszym okresie, gdyż wówczas śródroczna ocena klasyfikacyjna staje się oceną 

roczną. 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 

egzaminu     klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.      

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.  

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

oceny uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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