
 
 

Rozdział VI 
Egzamin klasyfikacyjny 

 
§ 25 

1. Uczeń nie klasyfikowany z przyczyn usprawiedliwionych ma prawo do egzaminu 
klasyfikacyjnego. Uczeń nie klasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych, może 
przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego na swój wniosek, lub wniosek rodziców, jedynie po 
uzyskaniu zgody rady pedagogicznej szkoły w przypadku: 
 

- trudnej sytuacji rodzinnej (choroba rodzica/rodziców, patologie społeczne) 
- ciężkiego przypadku losowego 
- zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok 
nauki, 

2)  spełniający obowiązek nauki poza szkołą, 
 

3) uczeń przyjęty w wyniku porozumienia stron z innego typu szkoły (strony to: uczeń i jego 
rodzice oraz dyrektor i nauczyciel przedmiotu). 

3. Dla ucznia nie klasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej 
nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania 
 i ustalenie śródrocznej i rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.    
 
4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z uczniem  i jego 
rodzicami z tym że: 

1)    egzaminy klasyfikacyjne po I semestrze powinny być przeprowadzone nie później niż w ostatni 
piątek ferii zimowych; 

2)    egzaminy klasyfikacyjne po II semestrze należy przeprowadzić w terminie 14 dni od posiedzenia 
klasyfikacyjnego rady pedagogicznej, 

3)    egzaminy klasyfikacyjne z powodu zmiany szkoły w trybie ust.2 pkt. 3, należy zakończyć przed 
upływem dwóch miesięcy od daty przyjęcia, zawsze jednak na 3 dni przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady pedagogicznej, 

4) Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej z ważnych przyczyn losowych  dla 
ucznia może przedłużyć termin na złożenie egzaminu klasyfikacyjnego.   

Uczeń (jego rodzice) muszą  złożyć pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu 
klasyfikacyjnego do Dyrektora Zespołu w terminie poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne 
Rady Pedagogicznej.  

5. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny  
z informatyki, technologii informacyjnej  i  wychowania fizycznego ma przede 
wszystkim formę  zadań  praktycznych. 

6. Pisemny egzamin klasyfikacyjny z języka polskiego i języków obcych trwa 90 minut, z pozostałych 
przedmiotów – 45 minut. Uczeń zdający ustny egzamin klasyfikacyjny losuje jedną kartę (spośród 
zestawów obejmujących materiał danego etapu edukacyjnego) z  trzema tematami (zadaniami) 
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egzaminacyjnymi i otrzymuje 20 minut na przygotowanie oraz maksimum 30 minut na udzielenie 
odpowiedzi. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:  

1) Dyrektor Zespołu jako przewodniczący,  

2)  nauczyciel uczący danego przedmiotu jako egzaminator,  

3)  nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.  

8. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych,  
z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – rodzice 
ucznia.  
 
10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 
szczególności:  
 

1) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego 

3) zadania (ćwiczenia egzaminacyjne) 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny 

5) do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do ocen   

11. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" 

12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem dotyczącym 
możliwości przeprowadzenia egzaminu poprawkowego oraz § 21. 

 

 


