
Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego 

Na czerwono punkty, które określa dyrektor 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, ale konkretny termin 

egzaminu poprawkowego trzeba podać uczniowi (rodzicom) do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych.  

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

4. Nauczyciel, który prowadzi dane zajęcia, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 

powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym 

że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole  następuje w porozumieniu z dyrektorem 

tej szkoły. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań  

praktycznych. 

8. W technikum i branżowej szkole I stopnia egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć 

laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania 

przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych. 

9. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu  

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;  

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

Ponadto, ze względu na ograniczenie funkcjonowania szkoły należy określić: 



 Sposób informowania rodzica i ucznia o terminie i zakresie  egzaminu poprawkowego np. poczta 

mailowa, faks. 

 Sposób przeprowadzenia egzaminu 

o Egzamin poprawkowy przeprowadza się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość umożliwiających porozumiewanie się (nazwa komunikatora) 

o Egzamin poprawkowy przeprowadza się z w budynku szkoły z uwzględnieniem zasad 

obowiązujących w obecnej sytuacji epidemiologicznej i wytycznych Ministra Zdrowia i 

Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 


