
 
 Procedury określające warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości  

i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  

w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie ograniczania 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w Szkole Podstawowej Nr 34 im. Króla 

Kazimierza Wielkiego w Rzeszowie  

 

Postawa 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  

w oparciu o zapisy:  

§ 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty 

odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego 

dalej „innym sposobem kształcenia”, w szczególności:  

5) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 

egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki  i sposób ustalania 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia 

tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7  września 1991 r.    o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć 

realizowanych w formach pozaszkolnych.  
 

W mocy pozostają zapisy z dokumentu: 

Warunki i Sposób Oceniania Wewnątrzszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 34 w Rzeszowie.  

 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych 

 

1. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) zgłasza nauczycielowi danego przedmiotu 

edukacyjnego gotowość podjęcia przez ucznia działań w celu uzyskania wyższej  

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych  

w ciągu dwóch dni, licząc od terminu uzyskania informacji o przewidywanej ocenie 

klasyfikacyjnej. 

2. Ustalone warunki podwyższenia oceny nauczyciel przekazuje uczniowi w formie 

pisemnej. 

3. Podwyższanie oceny następuje na podstawie aktywności podczas zajęć online, 

wykonanych i odesłanych do nauczyciela zadań, zgodnie ze sposobami weryfikacji 

wiedzy i umiejętności uczniów zawartymi w Zarządzeniu nr 3/OP/2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 34  w Rzeszowie z dnia 25 marca 2020 r.  

4. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności lub wykonanie ustalonej pracy dodatkowej  

przez ucznia i ocena wykonanych zadań.  

5. Podjęcie decyzji przez nauczyciela o rocznej ocenie klasyfikacyjnej dla ucznia  

na podstawie oceny wykonanych zadań (ocena z przeprowadzonej poprawy nie może 

być niższa od  przewidywanej oceny rocznej). 

6. Poinformowanie ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o rocznej/śródrocznej 

ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 



7. Wystąpienie ucznia o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

wynik sprawdzania wiedzy nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.  
 

 

Egzamin klasyfikacyjny 
 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. O nieklasyfikowaniu – uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie są powiadamiani na 

co najmniej miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, na wniosek 

rodziców złożony drogą elektroniczną  na adres mailowy szkoły na 1 dzień  

przed rozpoczęciem posiedzenia rady pedagogicznej do godz. 15, może zdawać  

egzamin klasyfikacyjny za zgodą dyrektora szkoły.  

4. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia niesklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności złożony w sposób określony w ustępie 3, rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

5. Dyrektor szkoły w korespondencji e-mailowej uzgadnia datę i godzinę egzaminu 

klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia przygotowuje informację na temat zakresu 

podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin i przesyła ją drogą elektroniczną 

uczniowi i jego rodzicom/prawnym opiekunom  

7. Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych 

szkoły/nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica, ucznia.  

8. Egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi e-learningowych pozwalających  

na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia – metodą pracy synchronicznej.  

9. Uczeń zdaje egzamin w miejscu swojego zamieszkania poprzez aplikację TEAMS  

w pakiecie MS Office 365.  

10. Egzamin klasyfikacyjny z danego przedmiotu lub przedmiotów składa się z części 

pisemnej i ustnej.  

11. Pytania do egzaminu przygotowuje nauczyciel egzaminujący.    

12. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: dyrektor szkoły oraz nauczyciele zajęć  

      edukacyjnych w danym oddziale. 

13. Przewodniczący komisji zakłada grupę w aplikacji TEAMS, w skład której wchodzą 

pozostali członkowie komisji oraz uczeń zdający egzamin klasyfikacyjny. Egzamin jest 

rejestrowany przez kamerę video.  

14. Egzamin rozpoczyna się w chwili przesłania uczniowi przez egzaminującego 

dokumentu z zadaniami do części pisemnej. Uczeń wykonuje zadania w obecności 

rodzica/prawnego opiekuna, który nadzoruje samodzielność pracy. Komisja powinna 

mieć możliwość obserwowania pracy ucznia przez cały czas trwania egzaminu.  

15. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na tę część egzaminu lub po zakończeniu pracy 

przez zdającego egzamin, dokument zostaje zapisany i niezwłocznie odesłany  

do egzaminującego.  

16. Pytania do części ustnej zostają przesłane uczniowi drogą elektroniczną. Uczeń 

wybiera zestaw pytań, odpowiada na nie. Wypowiedź ucznia jest rejestrowana przez 

kamerę video i stanowi załącznik do protokołu.  



17. Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza 

ocen ucznia, jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.  

18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, do którego 

dołącza się również nośnik z zarejestrowanym przebiegiem egzaminu.  

19. W przypadku uczniów nieposiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci,  

w sytuacjach szczególnych, egzamin może odbyć się na terenie szkoły,  

po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa.  

20. W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan 

zdrowia, uczeń informuje o tym dyrektora szkoły. 

21. Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  
 

Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych – procedura odwoławcza 

 

1. Ustalona przez nauczyciela ocena roczna może być zmieniona drogą sprawdzianu  

   wiadomości i umiejętności ucznia.  

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się wyłącznie  

w przypadku  ustalenia oceny niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, na pisemną, odpowiednio umotywowaną prośbę 

rodziców/prawnych opiekunów, zgłoszoną do dyrektora szkoły pocztą elektroniczną  

(z nie więcej niż dwóch zajęć edukacyjnych) w terminie do 7 dni od dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

3. Dyrektor sprawdza, czy ocena została wystawiona zgodnie z prawem – trybem 

ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję 

do przeprowadzenia w formie e-learningowej sprawdzianu w celu ustalenia właściwej 

oceny z zajęć edukacyjnych.  

4. Procedury przeprowadzania egzaminu sprawdzającego są analogiczne do egzaminu 

klasyfikacyjnego, z zastrzeżeniem, że nie można zrobić części pisemnej wspólnie  

dla kilku uczniów. Każdy uczeń musi mieć osobny egzamin.  

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny zachowania, powołana komisja ustala 

właściwą ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

 

 

 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do egzaminu 

klasyfikacyjnego, z zastrzeżeniem, że nie można zrobić części pisemnej wspólnie  

dla kilku uczniów. Każdy uczeń musi mieć osobny egzamin.  

 

 

 

Lidia Kupiszewska 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 34  

w Rzeszowie 

 
 


