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Zarządzenie Nr 420/20 

Dyrektora II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika                     

w Ostrołęce 

z 30.10.2020 r. 

w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego  

w roku szkolnym 2020/2021
a
 

Na podstawie art. 61 ust. 1, 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), art. 12 ust. 7 Statutu II Społecznego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce, zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na 

te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

na prośbę jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który: 

1) realizuje, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

2) spełnia obowiązek nauki poza szkołą. 

§ 2. 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w § 1 ust. 4, nie 

obejmuje wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Uczniowi, o którym mowa w § 1 ust. 4, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się 

oceny z zachowania.                                  § 3. 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu 

z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, które mają przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.          § 4. 

1. Uczeń ubiegający się o egzamin klasyfikacyjny składa pisemną prośbę do Dyrektora 

Liceum. 

2. 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 (opiekunami prawnymi). 

3. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

§ 5. 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń zdaje egzamin 

klasyfikacyjny, jest zobowiązany do poinformowania ucznia o zakresie wymagań 

edukacyjnych. 

 



2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 1 ust. 4, przeprowadza komisja, 

w której skład wchodzą: 

a) Dyrektor Liceum albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

3. Jeżeli nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka nowożytnego w skład 

komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, Dyrektor Liceum powołuje 

w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej 

szkole, w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

4. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 1 ust. 4, oraz jego 

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

przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

§ 6. 

Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni (w charakterze obserwatorów) rodzice 

(opiekunowie prawni) ucznia. 

§ 7. 

1. Egzamin klasyfikacyjny z części pisemnej trwa od 30 do 120 minut. 

2. Uczeń ma prawo do przygotowania się do ustnej części egzaminu klasyfikacyjnego (maks. 

20 minut). 

3. Odpowiedź ustna ucznia nie powinna przekroczyć 20 minut. 

4. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania (pytania) egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

5. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

§ 8. 

Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna. 

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

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

(podpis i pieczęć Dyrektora) 

 


