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REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO  

w Gimnazjum nr 12 w Rybniku 

 

Podstawa prawna 

1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 

 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z zmianami), 

3) Statut Gimnazjum nr 12 w Rybniku. 

 

WARUNKI ZDAWANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

§ 1 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. W takim przypadku w dokumentacji procesu nauczania wpisuje się: 

„nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. 

2. Uczeń który w wyniku klasyfikacji został nieklasyfikowany z przyczyn 

usprawiedliwionych, może zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych. 

 

3.  Rada Pedagogiczna szkoły może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z 

jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych dla ucznia, który w 

wyniku klasyfikacji został nieklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych. 

  

4. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi realizującemu na 

podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub program nauki oraz 

uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
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5. Jeśli Rada Pedagogiczna nie wyrazi zgody na egzamin klasyfikacyjny na 

koniec roku szkolnego uczeń nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej lub nie kończy gimnazjum. 

 

6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę 

uzupełnienia braków. 

 

7. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego wniesiony przez 

ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) jest składany do dyrektora szkoły - 

nie później, niż jeden dzień roboczy przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej – w formie pisemnej i zawiera wykaz przedmiotów, których 

egzamin ma dotyczyć. 

 

 

TERMIN ZDAWANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

 

§ 2 

 

 

1. 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 (prawnymi opiekunami). 

 

2.  Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust.1 stanowi podstawę odmowy 

przeprowadzenia egzaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. 

 

3. Informację o wyznaczonych terminach egzaminów klasyfikacyjnych 

sporządza się na piśmie i pozostawia w sekretariacie szkoły wraz z 

zagadnieniami egzaminacyjnymi zgodnymi z wymaganiami programowymi 

przygotowanymi przez nauczyciela danego przedmiotu najpóźniej tydzień po 

zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku. 

 

4.  Informację o ustalonym przez dyrektora szkoły terminie egzaminu 

przekazuje uczniowi wychowawca.  
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PRZEBIEG I ORGANIZACJA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

 

§ 3 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela 

takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w &1 pkt. 4, 

przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na 

spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

  1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

  2)   nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniego oddziału. 

3. Nauczyciel egzaminator, o którym mowa może być zwolniony na własną 

prośbą, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach z udziału w 

pracach komisji egzaminacyjnej. Na jego miejsce dyrektor powołuje innego 

nauczyciela tego przedmiotu lub pokrewnego. 

 

4. Nauczyciel – egzaminator przygotowuje zestawy pytań. Pytania 

egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem 

wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia. Stopień trudności pytań 

odpowiada kryteriom na oceny od dopuszczającej do celującej, zawierające 

zadania otwarte i zamknięte. 

 

5. Przy ustalaniu zestawu pytań nauczyciel – egzaminator zobowiązany jest 

respektować opinie i orzeczenie poradni dotyczące dostosowania wymagań 

edukacyjnych do możliwości ucznia. 

 

6. Pomoce potrzebne do przebiegu egzaminu przygotowuje egzaminator. 

 

7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
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§4 

1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyk, zajęć 

artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia 

techniczne, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 3. Czas trwania egzaminu pisemnego ustala przewodniczący porozumieniu z 

egzaminatorem. Nie może on być jednak krótszy niż 45 minut  

 

4. Czas trwania egzaminu ustanego ustala przewodniczący w porozumieniu z 

egzaminatorami: nie powinien być krótszy niż 15 minut. 

 

5. Komisja ustala czas na przygotowanie odpowiedzi ustnych przez 

egzaminowanego (od 10 do 15 minut). 

 

6.  W czasie egzaminu zdający jest zobowiązany do samodzielnej pracy. 

 

7.  Egzamin, w czasie którego zdający korzysta z niedozwolonych form pomocy 

lub zakłóca jego prawidłowy przebieg zostaje przerwany. Decyzją w tej sprawie 

podejmuje przewodniczący po konsultacji z pozostałymi członkami komisji. W 

przypadku odmienności zdań przewodniczący zarządza głosowanie. Wynik 

głosowania jest ostateczny. Przerwanie egzaminu jest równoznaczne 

 z utrzymaniem oceny wystawionej przez nauczyciela. 

 

8. Odstąpienie zdającego od którejkolwiek części egzaminu oznacza jego 

przerwanie i jest równoznaczne z utrzymaniem oceny wystawionej przez 

nauczyciela, lub w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 
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OCENA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

 

§5 

 

1. Komisja ustala ocenę ogólną z całości egzaminu. W razie rozbieżności opinii 

członków komisji przewodniczący zarządza głosowanie: 

a) decyduje zwykła większość głosów, 

b) członek komisji nie ma prawa wstrzymać się od głosu. 

 

2. Przy ustaleniu oceny należy kierować się ogólnymi kryteriami ocen 

sformułowanymi w zarządzeniu w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i 

promowania. 

 

3. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, techniki, zajęć 

artystycznych, zajęć technicznych plastyki i muzyki należy przede wszystkim 

brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów. 

 

4. Wynik egzaminu przewodniczący ogłasza uczniowi do trzech dni od 

przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego. 

 

5. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

6.  Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu, którego nie ma w drugim półroczu – 

traktuje się jak egzamin klasyfikacyjny ustalający ocenę roczną. 

 

7. Ocena niedostateczna z egzaminu klasyfikacyjnego w klasyfikacji 

śródrocznej zamieszczona jest tylko w protokole egzaminacyjnym, który jest 

integralną częścią arkusza ocen. Natomiast wpisy w dzienniku pozostają bez 

zmian.  

 

8. Uczeń niesklasyfikowany w klasyfikacji śródrocznej może kontynuować 

naukę w drugim półroczu. Powinien zaliczyć pierwsze półrocze najpóźniej do 
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końca marca (zasady ustala z nauczycielem prowadzącym zajęcia). W 

klasyfikacji rocznej bierze się wówczas pod uwagę osiągnięcia ucznia z okresu 

całego roku szkolnego. 

 

 

DOKUMENTACJA 

 

§6 

 

1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 

  1)   imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin lub imiona i 

nazwiska członków komisji prowadzących egzamin, w przypadku o którym 

mowa w pkt. 2,  

  2)   termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

  3)   zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

  4)   wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny, 

  5)   inne dane uznane przez komisję za istotne. 

 

2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. 

 

3.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§7 

 

1. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 
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ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

2. W przypadku nieprzystąpienia przez ucznia – z przyczyn usprawiedliwionych 

– do egzaminu klasyfikacyjnego, dyrektor szkoły ustala drugi termin egzaminu 

klasyfikacyjnego. klasyfikacji rocznej terminem ostatecznym jest dzień 31 

sierpnia w danym roku szkolnym. 

 

3.  Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego rocznego – z 

przyczyn nieusprawiedliwionych - nie uzyskuje promocji do klasy programowo 

wyższe lub nie ukończy szkoły. Nie ma też prawa do egzaminu poprawkowego. 

 

 

§8  

 

Regulamin został jednogłośnie zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną 

oraz przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 13.11.2012r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


