
PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO
W ZESPOLE PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO- SOCJOTERAPEUTYCZNYCH 

W OŁAWIE 

Podstawa prawna:  § 17 rozporządzenia MEN z 30.04.2007r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i  
promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.83 poz. 562 ze zm.)

1. Uczeń może nie być klasyfkowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 
jest podstaw do ustalenia oceny klasyfkacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych, 
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w Szkolnym Planie Nauczania.

2. Uczeń niesklasyfkowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może przystąpić do egzaminu 
klasyfkacyjnego. Wniosek w tej sprawie składa na piśmie uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) 
lub wychowawca klasy do Dyrektora Gimnazjum. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Procedury. 

3. Na pisemną prośbę ucznia niesklasyfkowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 
na  prośbę  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  Rada  Pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na 
przystąpienie do egzaminu klasyfkacyjnego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Procedury. 

4. Egzamin  klasyfkacyjny  zdaje  również  uczeń  zmieniający  szkołę,  a  dany  przedmiot  nie  był  
realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych.

5. Egzamin klasyfkacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

6. Egzamin klasyfkacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i  
wychowania fzycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7. Termin  przystąpienia  do  egzaminu  klasyfkacyjnego  uzgadnia  dyrektor  gimnazjum 
w porozumieniu z uczniem i wychowawcą klasy.

8. Nauczyciel  ma  obowiązek  poinformować  ucznia  o  wymaganiach  edukacyjnych  i  zakresie 
materiału obowiązującego na   egzaminie   klasyfkacyjnym.

9. Egzamin klasyfkacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji  
wchodzą:
a) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
b) Nauczyciel prowadzący pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek.

10. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator.
a) zadania w części pisemnej mogą mieć formę zadań testowych;
b) zadania w części ustnej składają się z trzech pytań.

11. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfkacyjnego stopień według obowiązującej skali 
ocen ustala komisja egzaminacyjna.

12. Z prac komisji sporządza się protokół (Załącznik nr 2) zawierający w szczególności:
a) skład komisji
b) termin egzaminu klasyfkacyjnego
c) zadania (pytania) egzaminacyjne
d) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia ( o stopniu wykonania   zadań praktycznych)
e) ocenę z przeprowadzonego egzaminu

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.



13. W  przypadku  kiedy  uczeń  zdaje  egzamin  klasyfkacyjny  co  najmniej  z  dwóch  przedmiotów, 
wychowawca klasy sporządza dodatkowo protokół zbiorczy ( załącznik Nr 3). 

14. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu klasyfkacyjnego z przyczyn losowych, może zwrócić się 
do dyrektora szkoły z prośbą o wyznaczenie nowego terminu. Z prośbą do dyrektora szkoły zwrócić  
się mogą również rodzice ucznia (prawni opiekunowie) lub nauczyciel-wychowawca.

15. Uczeń,  który  z  egzaminu  klasyfkacyjnego  uzyskał  ocenę  niedostateczną  z  jednych  zajęć 
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna 
może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

16. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfkacyjnego lub do niego nie przystąpił z własnej winy nie  
otrzymuje promocji i powtarza klasę.

17. Ocena,  jaką  uczeń  uzyskał  w  wyniku  egzaminu  klasyfkacyjnego  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem 
oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Opracowała Małgorzata Mrozińska – dyrektor  ZPR-S 
Korekta – Dorota Wagner, Ewa Haratyk
Obowiązuje od 29.08.2012 r. 



Załącznik nr 1       

Oława , dn.................................

.............................................................................
(imię i nazwisko ucznia )

.............................................................................................
( adres )

.............................................................
( klasa )

                                            Rada Pedagogiczna

Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie  

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE EGZAMINU  KLASYFIKACYJNEGO

Podst. prawna - Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfkowania i  
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych( Dz.U Nr 28, poz. 562 z późn. zm.).

Na podstawie § 17 ust.3 w/w rozporządzenia wnoszę o wyrażenie zgody na egzamin 
klasyfkacyjny za ....... semestr .............klasy z następujących przedmiotów :

Lp Nazwa przedmiotu TAK  lub nie dotyczy

1 Język polski

2 Język angielski

3 Język niemiecki

4 Historia

5 WOS

6 Matematyka

7 Informatyka

8 Chemia

9 Biologia

10 Geografa

11 Fizyka

12 Muzyka

13 Plastyka

14 Zajęcia artystyczne

15 Zajęcia techniczne

16 Edukacja dla bezpieczeństwa

17 Wychowanie fzyczne

18 Religia



Uzasadnienie

.....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

W związku z powyższym proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku 

                                                                                             Z poważaniem 

                                                                                          ………………………………..
                                                                                                                                                                                  Podpis ucznia 



Załącznik nr 2 
PROTOKÓŁ Z EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

1. Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………………………..klasa…………… 

2. Przedmiot………………………………………………………..……………………………………

3. Data egzaminu……………………………….…………………….

4. Uczeń zdaje egzamin klasyfkacyjny za okres (semestr/rok szkolny)…………………………

5. Imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin:

a. Uczący danego przedmiotu…………………………………………………………………………………

b. Wskazany przez dyrektora………………………………………………………………………………….

6. Zadania egzaminacyjne:

I. Część ustna

Zadania (ćwiczenia)*………………………………………………………………………..………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………….

II. Część pisemna – załącznik nr 3

7. Wyniki egzaminu
I. Cześć  ustna  (praktyczna*)………………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………

II. Część pisemna ……………………………………………………..………….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………..……………………………………………………………………………………………

8. Uzyskana ocena…………………………………………………………………………………….. 

Załączniki: 
1. Zakres materiału do egzaminu
2. Zwięzła informacja nt odpowiedzi ustnych (praktycznych ćwiczeń)* ucznia 
3. Zadania pisemne wykonane przez ucznia

KOMISJA EGZAMINACYJNA

................................................

................................................

*Egzamin klasyfkacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki i 
wychowania fzycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych 



Załącznik nr 3
Oława dnia ................................

PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia ………….nr ……………..w dniach …………………………. przeprowadzono 

egzaminy klasyfkacyjne za (semestr).........................roku szkolnego ...................................

Ucznia kl.................- ..........................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzonego egzaminu uzyskał z przedmiotów objętych egzaminem oceny: 

1. język polski - ...............................................................................................

2. język angielski - ..........................................................................................

3. język niemiecki- ..........................................................................................

4. historia - .....................................................................................................

5. wos - ..........................................................................................................

6. matematyka - .............................................................................................

7. fzyka - .......................................................................................................

8. biologia - ....................................................................................................

9. chemia - .....................................................................................................

10. geografa - ..................................................................................................

11. zajęcia artystyczne  -...............................................................................

12. zajęcia techniczne - ..................................................................................

13. informatyka - ............................................................................................

14. wychowanie fzyczne - ..............................................................................

15. religia - .....................................................................................................

16. edukacja dla bezpieczeństwa - ................................................................

17. muzyka - ..................................................................................................     

18. plastyka - ..................................................................................................

Podpisy członków komisji                                                                                                       Podpis wychowawcy klasy 
.......................................................................................................................                    …………………………………..

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................


