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Zarządzenie nr 12/2020 

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie z dnia 28 maja 2020r. 
w sprawie wprowadzenia procedury określającej warunki i sposób przeprowadzania 
egzaminu sprawdzającego, egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz 
warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej 
oceny  zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w 
okresie ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
 

 

Na podstawie: Rozporządzenia 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 (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 493 ze zm.) zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się procedury określającej warunki i sposób przeprowadzania egzaminu 
sprawdzającego, egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz warunki 
i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny  
zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie 
ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
stanowiące Załącznik do Zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
 

(-)Ewelina Braun 
Dyrektor Szkoły  
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Załącznik  

do Zarządzenia Dyrektora 12/2020  

z 28.05.2020r. 
 
Procedury określające warunki i sposób przeprowadzania egzaminu 
sprawdzającego, , egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz 
warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych i rocznej oceny  zachowania w przypadku wniesienia 
zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie ograniczania 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 
ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze 
zm.), 

 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(Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
oraz słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 373). 

§ 1 

Warunki i tryb podwyższania rocznej oceny z zajęć edukacyjnych 

1. Do dnia 18.05.2020r. nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

oddziału zobowiązani są do wystawienia w dzienniku elektronicznym przewidywanych 

ocen rocznych, a do 19.06.2020r. do g.10:00 ostatecznych ocen rocznych: 

a) klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

b) z zachowania. 
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2. O podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

może ubiegać się uczeń, który: 

a) systematycznie uczestniczył w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, 

b) nieobecności na tych zajęciach są w większości usprawiedliwione, 

c) systematycznie wykonywał zadania zlecone przez nauczyciela, 

d) przystępował do sprawdzianów. 

3. Podwyższenie wystawionej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych odbywa się w formie 

egzaminu sprawdzającego. 

4. W celu podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń lub jego rodzice składają do 

19.06.2020r. do g.15:00, drogą elektroniczną na adres wyspian@2lo-kwidzyn.pl, 

wniosek o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

(maksymalnie o jeden stopień). 

5. Dyrektor po otrzymaniu wniosku, sprawdza czy uczeń spełnia warunki umożliwiające 

podwyższanie oceny i powołuje trzyosobową komisję. 

6. Warunkiem  podwyższenia oceny z zajęć edukacyjnych  jest przystąpienie przez ucznia 

do egzaminu i wykazanie się wiadomościami i umiejętnościami na poziomie oceny, 

o którą uczeń się ubiega zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi. Warunkiem otrzymania 

tej oceny jest uzyskanie przez ucznia co najmniej 90 % maksymalnej ilości punktów. 

7. Egzaminy sprawdzające  przeprowadzane będą 22-23.06.2020r. w szkole z zachowaniem 

procedur bezpieczeństwa sanitarnego, w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły. 

O dokładnym terminie i miejscu egzaminu dyrektor poinformuje ucznia i rodzica drogą 

elektroniczną. 

8. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku 

egzaminu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania fizycznego,  

w formie pisemnej i zadań praktycznych. 

9. Egzamin sprawdzający przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez Dyrektora 

w skład, której wchodzi Wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel jako przewodniczący, 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same 

lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

10. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:  
a) skład komisji; 
b) datę przeprowadzenia egzaminu; 
c) treść zadań  ustnych i praktycznych jakie były przedmiotem egzaminu; 
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d) informację o wynikach egzaminu, w tym zwięzłą informację o udzielonych 
odpowiedziach, a w przypadku zadań praktycznych informację o przebiegu 
i wynikach tych zadań; 

e) decyzję komisji w sprawie wniosku o podwyższenie oceny.  
11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. 
12. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej i jest ostateczna. 
13. Nauczyciel uczący ucznia może być zwolniony na swoją prośbę z udziału w pracy komisji 

egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 
egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły 
(w porozumieniu z Dyrektorem innej szkoły).  

 

§ 2 

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego. 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej 
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę 
czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla: 
a) uczniów nieklasyfikowanych  z powodu usprawiedliwionej nieobecności; 
b) uczniów nieklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności    za zgodą 

rady pedagogicznej; 
c) uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą; 
d) uczniów realizujących indywidualny tok nauki. 

3. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności lub na wniosek jego rodziców  rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny. 

4. Uczeń lub jego rodzice składają do 19.06.2020r. do g.15:00, drogą elektroniczną na 
adres wyspian@2lo-kwidzyn.pl, wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego  
z zajęć edukacyjnych. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzane będą do 24.06.2020r. w szkole z zachowaniem 
procedur bezpieczeństwa sanitarnego, w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły. 
O dokładnym terminie i miejscu egzaminu dyrektor poinformuje ucznia i rodzica drogą 
elektroniczną. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
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7. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 
formę zadań praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora 
w skład której wchodzi wicedyrektor lub wyznaczony nauczyciel jako przewodniczący, 
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same lub 
pokrewne zajęcia edukacyjne. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu 
dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych jest ostateczna. 

11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 
wyniku egzaminu poprawkowego. 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w innym terminie, ustalonym przez 
Dyrektora. 

§ 3 

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo 
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 
zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu 
z muzyki, plastyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 
egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych.  

4. Egzamin poprawkowy odbywa się w szkole z zachowaniem procedur bezpieczeństwa 
sanitarnego. 

5. W skład komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy wchodzą: 
1) Dyrektor szkoły lub Wicedyrektor jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 
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6. Nauczyciel uczący ucznia może być zwolniony na swoją prośbę z udziału w pracy komisji 
egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 
egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły 
(w porozumieniu z Dyrektorem innej szkoły).  

7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. Do protokołu 
dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez Dyrektora.  

9. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. Uczeń, który nie 
zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej 
i powtarza odpowiednio klasę. 

 
§ 4 

Zastrzeżenia do oceny klasyfikacyjnej. 
 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 
ocen. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 
później jednak niż  do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
Zgłoszenie może być w formie pisemnej złożone w sekretariacie lub w formie 
elektronicznej przesłane na adres: wyspian@2lo-kwidzyn.pl 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 
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negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego, po spełnieniu warunków opisanych w § 3. 

5. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 
wchodzą: 
1) Dyrektor szkoły lub Wicedyrektor jako przewodniczący komisji 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 
komisji. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w szkole z zachowaniem 
procedur bezpieczeństwa sanitarnego. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia składa się z części pisemnej i ustnej 
z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, 
z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 
§ 5 

Warunki i tryb podwyższania oceny zachowania. 
 

1. W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia co do zgodności z prawem trybu ustalenia 
oceny zachowania, rodzic lub uczeń ma prawo zgłosić dyrektorowi szkoły do 19.06.2020r. 
do g. 15:00, zastrzeżenia  w formie elektronicznej na adres: wyspian@2lo-kwidzyn.pl. 

2. Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawiona zgodnie z przepisami prawa – trybem 
ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do 
ustalenia  oceny zachowania. 

3. O podwyższenie rocznej oceny zachowania może ubiegać się uczeń, który: 
a) systematycznie uczestniczył w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w tym również 

w zajęciach on-line, 
b) nieobecności systematycznie usprawiedliwiał, 
c) swoim zachowaniem nie stwarzał zagrożenia dla siebie i innych, 
d) nie został ukarany karami statutowymi. 
 

 
 


