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Regulamin przeprowadzania egzaminu poprawkowego 

§ 1 

1. Ustalona przez nauczyciela negatywna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego.  

2. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał jedną lub 

dwie negatywne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych obowiązkowych 

3. Wniosek o egzamin poprawkowy składają rodzice (prawni opiekunowie) albo pełnoletni uczeń w 

sekretariacie szkoły najpóźniej dwa dni po klasyfikacji rocznej. 

§ 2 

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu wyznacza dyrektor szkoły najpóźniej do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych.  

2. Informację o wyznaczonych terminach egzaminów poprawkowych przekazuje się uczniowi lub jego 

rodzicom (opiekunom prawnym) wraz z zagadnieniami egzaminacyjnymi zgodnymi z wymaganiami 

programowymi przygotowanymi przez nauczyciela danego przedmiotu. Informacja przekazywana jest w 

formie pisemnej, z podpisem nauczyciela, dyrektora i podpisem rodzica (ucznia pełnoletniego) 

potwierdzającym zapoznanie się z tym dokumentem. 

3. W jednym dniu uczeń zdaje jeden egzamin poprawkowy. 

§ 3 

1. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących przeprowadza się w formie pisemnej i 

ustnej. 

2. Egzamin poprawkowy z informatyki, muzyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

praktyczną.  

3. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, 

praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu z danych zajęć artystycznych ustala dyrektor szkoły. 

Przedmiotem egzaminu jest wykonanie ćwiczenia lub prezentacja i omówienie pracy wykonanej 

samodzielnie przez ucznia, w porozumieniu, po korekcie i konsultacjach z nauczycielem prowadzącym, 

prezentacja procesu projektowego, dokumentacja pracy - w tym zeszyt przedmiotowy. 

4. Nauczyciel przygotowuje zagadnienia na egzamin zgodnie z treściami nauczania i wymaganiami 

edukacyjnymi dla danego etapu kształcenia z uwzględnieniem dostosowań wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

5. Zestaw egzaminacyjny powinien obejmować roczny materiał nauczania zajęć edukacyjnych. 

6. Przygotowany zestaw egzaminacyjny zatwierdza dyrektor szkoły. 

7. Pomoce potrzebne do przebiegu egzaminu przygotowuje nauczyciel.  

§ 4 

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel pełniący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne; 

3) inny nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, 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 tego samego lub pokrewnego przedmiotu.  

3. Egzamin odbywa się w wyznaczonej sali zapewniającej warunki samodzielnej pracy.  

4. Dopuszcza się możliwość składania egzaminu pisemnego lub praktycznego w tym samym czasie, przed 

tą samą komisją większej liczby uczniów egzaminowanych przez tego samego nauczyciela. 

5. W czasie egzaminu w sali znajdują się wszyscy członkowie komisji i egzaminowany uczeń (uczniowie). 

6. Część pisemna lub praktyczna egzaminu rozpoczyna się po przekazaniu instrukcji dotyczącej zadań 

zdającemu. 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 13/2019 

 

7. Przewodniczący ogłasza zdającemu czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. Wyznaczony czas 

powinien dać zdającemu możliwość rozwiązania zadań, wykonania ćwiczeń, udzielenia wyczerpujących 

odpowiedzi lub realizacji ćwiczeń praktycznych. 

8. Egzamin pisemny i praktyczny trwa nie krócej niż 45 i nie dłużej niż 120 minut, egzamin ustny trwa od 

10 do 20 minut, przy czym czas na przygotowanie odpowiedzi ustnych wynosi  do 10 minut. Jeżeli 

egzamin składa się z dwóch części, pomiędzy nimi ustala się co najmniej 15 minutową przerwę. 

9. Przy ustalaniu oceny egzaminu poprawkowego stosuje się kryteria zawarte w PSO. Ocenę ustala się w 

oparciu o wszystkie części egzaminu.  

10. Wynik egzaminu przewodniczący ogłasza uczniowi niezwłocznie po przeprowadzeniu i ocenie 

egzaminu poprawkowego.  

§ 5 

1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin; 

2) termin egzaminu poprawkowego;  

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) skład komisji egzaminacyjnej; 

5) zadania, pytania lub polecenia egzaminacyjne; 

6) wynik za poszczególne części egzaminu; 

7) ustaloną przez komisję ocenę, wraz z uzasadnieniem w przypadku oceny negatywnej;  

8) podpisy członków komisji. 

2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia.  

3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.  

4. Wzór protokołu określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych. 

§ 6 

1. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych lub zdrowotnych 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. Pisemny wniosek o ustalenie 

nowego terminu egzaminu rodzic (opiekun) lub uczeń pełnoletni składa niezwłocznie w sekretariacie 

szkoły. 

2. Dokumentacja z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub 

jego rodzicom (opiekunom prawnym) na zasadach określonych w Statucie Zespołu Szkół Plastycznych 

im. C. K. Norwida w Lublinie. 

 


