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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 31/2017z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia Procedur egzaminów wewnętrznych w ZSOMS w Ostrowcu Św. 

 

 

PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH  

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 

 W OSTROWCU ŚW. 

 

 

Podstawa prawna: 

 Rozdział 3a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534); 

 Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. 

 

§ 1 

Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych 

1. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności. 

2. Na pisemną prośbę rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu 

klasyfikacyjnego (załącznik nr 2). 

3. Wniosek należy złożyć do Dyrektora Szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia 

klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym roku szkolnym.   

4. Egzamin klasyfikacyjny stosuje się również w przypadku ucznia realizującego indywidualny 

program lub tok nauki. 

5. Egzamin klasyfikacyjny stosuje się również w przypadku ucznia, który kontynuuje we własnym 

zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza  

na zajęcia z języka obcego nowożytnego do oddziału w innej szkole oraz wobec ucznia 

spełniającego obowiązek nauki poza szkołą. 

6. Egzamin klasyfikacyjny stosuje się także w przypadku przyjmowania do klasy programowo wyższej 

niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy  

albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych 

realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych  

przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.  

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, poza przedmiotami: 

informatyka, wychowanie fizyczne, plastyka, technika, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe  

i muzyka, z których egzamin ma formę przede wszystkim zadań praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje 

obowiązkowych zajęć: plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych  

i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny śródroczny przeprowadza się w ciągu miesiąca po klasyfikacyjnym 

plenarnym zebraniu Rady Pedagogicznej. Egzamin klasyfikacyjny roczny przeprowadza się nie 
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później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

            9a. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4, 5 i 6, przeprowadza się nie później niż 

14 dni przed klasyfikacyjnym (śródrocznym lub rocznym) zebraniem Rady Pedagogicznej. 

10. W przypadku ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz 

ucznia, o którym mowa w ust. 6, przewodniczący komisji uzgadnia z jego rodzicami lub pełnoletnim 

uczniem liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego 

w ciągu jednego dnia.  

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

12. W przypadkach określonych w ust. 1., 2. i 4. w skład wchodzą nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne – jako przewodniczący komisji oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne 

zajęcia edukacyjne. 

13. W przypadkach określonych w ust. 5. i 6. w skład wchodzą Dyrektor Szkoły albo nauczyciel  

przez niego wyznaczony – jako przewodniczący komisji oraz nauczyciel albo nauczyciele 

edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin. 

14. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

ucznia. 

15. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół (załącznik nr 4), który zawiera: nazwę zajęć 

edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących  

w skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę 

klasyfikacyjną. Do protokołu załącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

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

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

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

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

Dyrektora Szkoły. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”  

lub „nieklasyfikowana”.  

18. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena roczna z zajęć edukacyjnych 

jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.19. oraz § 5 ust. 10. 

19. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono nie więcej niż dwie 

oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.  

 

§ 2 

Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych 

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, zajęć 

komputerowych, wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, techniki i muzyki, z których 

egzamin ma formę przede wszystkim zajęć praktycznych. 

3. Wniosek o egzamin poprawkowy (załącznik nr 1) składają rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń 

pełnoletni do Dyrektora Szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia klasyfikacyjnego posiedzenia 

rady pedagogicznej w danym roku szkolnym. 

4. Dyrektor Szkoły wyznacza (do dnia zakończenia  rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych) 

termin egzaminu poprawkowego oraz powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w składzie: 

1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4. pkt. 2., może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas 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. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

7. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół (załącznik nr 5) zawierający: 

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin, imiona i nazwiska osób 

wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, 

ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu załącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o jego ustnych odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

9. Ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem  

§ 5. ust. 10. 

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

w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w innym terminie wyznaczonym przez Dyrektora 

Szkoły, nie później jednak niż do końca września. Do momentu wyznaczenia kolejnego terminu 

egzaminu uczeń pozostaje uczniem klasy, której nie ukończył. 

11. Uczeń, który w wyniku egzaminu poprawkowego uzyskał ocenę niedostateczną, nie otrzymuje promocji 

i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że zajęcia te 

realizowane są w klasie programowo wyższej, zgodnie ze szkolnym planem nauczania. Uczeń powinien 

niezwłocznie wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o wyrażenie zgody na promocję 

warunkową (załącznik nr 8) 

13. Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o warunkowym promowaniu ucznia do klasy programowo 

wyższej tylko w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 

1) zmiana szkoły na mniej niż trzy miesiące przed zakończeniem roku szkolnego i związana z tym 

faktem niemożność szybkiego uzupełnienia braków wynikających z różnic programowych; 

2) długotrwałe leczenie poświadczone przez lekarza specjalistę; 

3) pobyt w szpitalu; 

4) dłuższa nieobecność spowodowana udziałem w zgrupowaniach kadry województwa lub Polski 

(dotyczy uczniów klas sportowych i mistrzostwa sportowego); 

5) trudne sytuacje rodzinne bądź inne zdarzenie charakterze losowym; 

oraz gdy poziom zdolności ucznia pozwala przewidywać możliwość samodzielnego uzupełnienia 

ewentualnych braków wiedzy i umiejętności, a także skutecznego kontynuowania nauki na dalszych 

etapach kształcenia. 

14. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się na świadectwie szkolnym ucznia i w jego arkuszu ocen, 

zamieszczając klauzulę „promowany(-a) warunkowo”. 

15. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń był promowany warunkowo, przekazuje mu na początku roku 

szkolnego zestaw pytań lub zadań do opracowania, zawierający minimalny zakres materiału wymagany 

do kontynuacji nauki przedmiotu w klasie programowo wyższej.   

16. Uczeń warunkowo promowany do klasy programowo wyższej ma obowiązek zaliczyć materiał z klasy 

poprzedniej w formie testu sumującego wiedzę z całego roku lub testów obejmujących poszczególne 

działy (o formie zaliczenia decyduje nauczyciel prowadzący dane zajęcia) do końca I półrocza. 

Zaliczenie jest odnotowywane w dzienniku lekcyjnym w formie określenia zaliczył(-a)/ nie zaliczył(-a). 

17. W przypadku, gdy uczeń nie zaliczy materiału w wyznaczonym terminie, nauczyciel wystawia 

niedostateczną śródroczną ocenę klasyfikacyjną. 
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18. W przypadku, gdy uczeń warunkowo promowany do klasy programowo wyższej uzyska w wyniku 

rocznej klasyfikacji ocenę niedostateczną z tych samych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

przystępuje do egzaminu poprawkowego w terminie i na zasadach określonych w niniejszym §. 

 

§ 3 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

1. Prawo do złożenia wniosku o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ma uczeń spełniający następujące warunki:  

1)  nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych z zajęć z danego przedmiotu;  

2)  uzyskał frekwencję z danych zajęć edukacyjnych nie mniejszą niż 80%;  

3) przystąpił w terminie wyznaczonym dla całej klasy (lub dla grupy, jeżeli lekcje danego przedmiotu 

odbywają się w grupach) do wszystkich przeprowadzonych w ciągu roku prac klasowych 

(sprawdzianów); 

4) jeżeli uczeń nie przystąpił w terminie do pracy klasowej (sprawdzianu) z powodu choroby 

udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, może zaliczyć tę pracę klasową (sprawdzian)  

po terminie - i wówczas jest ona traktowana jako pisana w terminie;  

5) uzyskał ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych oceny co najmniej dopuszczające; 

6) skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji 

indywidualnych. 

2. Maksymalna liczba zajęć edukacyjnych, z których uczeń chce podwyższyć ocenę, nie może przekraczać 

trzech. 

3. Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne podawane są zgodnie z zapisami Statutu (Rozdział III 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego).  

4. Uczeń może się ubiegać o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych tylko o jeden stopień i tylko w przypadku,  

gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się 

ubiega, lub od niej wyższa. 

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych lub jego rodzice zwracają się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy 

klasy w ciągu 2 dni od dnia uzyskania informacji o przewidywanych ocenach rocznych.  

6. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w ust. 1, pkt. 1 i 2, wychowawca 

odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je nauczycielowi danego przedmiotu. 

7. Nauczyciel danego przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia pozostałych kryteriów 

zapisanych w ust. 1., wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 1., prośba ucznia zostaje 

odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel danego przedmiotu odnotowuje na podaniu przyczynę jej 

odrzucenia. 

9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 5 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem 

plenarnym Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela danego przedmiotu 

dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego 

oczekiwań, a jeżeli specyfika tego przedmiotu wymaga (np. wychowanie fizyczne) do ćwiczeń 

praktycznych. 

10. Procedura podwyższania oceny trwa nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne. 

11. Sprawdzian, oceniony zgodnie z ZPO, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy.  

12. Poprawa rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych może 

nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń  

lub ocenę wyższą. 
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13. Ostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych nie 

może być niższa od oceny proponowanej uczniowi przed rozpoczęciem procedury podwyższania oceny. 

 

§ 4 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen zachowania 

1. Uczeń ubiegający się o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania lub jego rodzice 

zwracają się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy w ciągu 2 dni od dnia uzyskania 

informacji o przewidywanych ocenach rocznych.  

2. Prawo do złożenia wniosku o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ma uczeń, który 

nie otrzymał żadnej z kar określonych w Statucie, a także opuścił mniej godzin bez usprawiedliwienia, 

niż określają to Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania dla danej oceny, o którą się ubiega.  

3. Podanie ucznia lub jego rodziców rozpatrywane jest przez zespół nauczycieli uczących ucznia przed 

rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej; ich decyzja w kwestii oceny 

zatwierdzana jest przez Radę Pedagogiczną.  

 

§ 5 

Tryb odwoływania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania, rocznej oceny 

uzyskanej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z  zajęć edukacyjnych lub zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1., składa się do Dyrektora Szkoły od dnia ustalenia oceny, jednak 

nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych (załącznik nr 3). 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona  

z naruszeniem przepisów dotyczących trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję w składzie: 

1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczycieli prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3. pkt. 2., może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas 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. Komisja, o której mowa w ust. 3., przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie 

pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian 

przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

6. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 5., ma przede wszystkim formę zadań praktycznych w przypadku 

plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół (załącznik nr 7) zawierający skład komisji, termin postępowania, 

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, imię i nazwisko ucznia, ustaloną 

ocenę klasyfikacyjną oraz pytania sprawdzające. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia  

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 
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8. Uczeń, który z powodów usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu z danych zajęć 

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

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa  

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego i egzaminu klasyfikacyjnego, z tym,  

że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego  

lub klasyfikacyjnego.  

11. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona z naruszeniem 

przepisów prawa dotyczących trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję w składzie: 

1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący; 

2) wychowawca oddziału; 

3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

4) pedagog szkolny 

5)  psycholog szkolny; 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

12. Komisja, o której mowa w ust. 11., ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni  

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów.  

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

13. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół (załącznik nr 6) zawierający imiona i nazwiska osób 

wchodzących w skład komisji, termin postępowania, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, 

ustaloną ocenę i jej uzasadnienie. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

14. Ustalona przez komisję roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna. 
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Załącznik nr 1 

do Procedur przeprowadzania egzaminów wewnętrznych w ZSOMS w Ostrowcu Św. 
 

………………………….….. 
imię i nazwisko ucznia 

 

…………………………….. 
klasa, typ szkoły 

 

……………………………. 
adres zamieszkania 

 
 

Dyrektor ZSOMS 

w Ostrowcu Św. 

 
Wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego/ klasyfikacyjnego* 

 
Proszę o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego/klasyfikacyjnego z przedmiotu (ów)  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

          ……………………………….. 
                podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

Decyzja Dyrektora Szkoły 

Wyznaczam termin egzaminu poprawkowego/klasyfikacyjnego z przedmiotu (ów) 

…………….……………………………………………………  na dzień ………………………………………….. 

 

           ………………………….. 

                         podpis dyrektora szkoły 

 

Ostrowiec Św., dnia …………….………. 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

DOTYCZĄCE PRZYSTĄPIENIA DZIECKA DO EGZAMINU 

POPRAWKOWEGO/KLASYFIKACYJNEGO 

 

Oświadczam, że zostałem/-am zapoznany/-a z „Procedurami przeprowadzania egzaminów wewnętrznych w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego”. Akceptuję zaproponowany termin egzaminu poprawkowego/klasyfikacyjnego z  

przedmiotu (ów) …………………………………..…………….. do którego ma przystąpić córka/syn 

……………………………………………………………, ucz. klasy ……….…….. Potwierdzam odbiór przekazanego przez 

nauczyciela zakresu materiału obowiązującego na egzaminie.  

 

          ……………………………………… 

                    (data i czytelny podpis) 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

do Procedur przeprowadzania egzaminów wewnętrznych w ZSOMS w Ostrowcu Św. 

 

………………………….….. 
imię i nazwisko ucznia 

 

…………………………….. 
klasa, typ szkoły 

 

……………………………. 
adres zamieszkania 

 

 

Rada Pedagogiczna ZSOMS  

w Ostrowcu Św. 

 

 
Prośba o przeprowadzenie egzaminu  klasyfikacyjnego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

 

W związku z nieklasyfikowaniem mojego/-ej syna/córki …………………………….. ucz. klasy ……………………………                   

z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, proszę o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego                              

z przedmiotu (ów)  …………………………………………………………………. 

 
          ……………………………….. 
                podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

W związku z wyrażeniem zgody przez Radę Pedagogiczną na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego wyznaczam termin 

egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu (ów) …………….………………………………………………………………  

na dzień ………………………………………….. 

 

           ………………………….. 

                         podpis dyrektora szkoły 

 

Ostrowiec Św., dnia …………….………. 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 

DOTYCZĄCE PRZYSTĄPIENIA DZIECKA DO EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

 

Oświadczam, że zostałem/-am zapoznany/-a z „Procedurami przeprowadzania egzaminów wewnętrznych w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego”. Akceptuję zaproponowany termin egzaminu /klasyfikacyjnego z  przedmiotu (ów) 

…………………………………..……………….. do którego ma przystąpić córka/syn ……………………………………………, 

ucz. klasy ……….…….. Potwierdzam odbiór przekazanego przez nauczyciela zakresu materiału obowiązującego na egzaminie.  

 

          ……………………………………… 

                    (data i czytelny podpis) 

mailto:sekretariat@sms.ostrowiec.pl


                                                                                               Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

                                                                                                                    27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żeromskiego 5 

                     tel./fax. 41 62 48 06, mail: sekretariat@sms.ostrowiec.pl 

 

 

Załącznik nr 3 

do Procedur przeprowadzania egzaminów wewnętrznych w ZSOMS w Ostrowcu Św. 

 

………………………….….. 
imię i nazwisko ucznia 

 

…………………………….. 
klasa, typ szkoły 

 

……………………………. 
adres zamieszkania 

 

 

……………………………. 
 

 

Dyrektor  

ZSOMS w Ostrowcu Św. 

 

Odwołanie od rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu/zachowania/egzaminu 

klasyfikacyjnego/egzaminu poprawkowego* 

 

Zgodnie z § 86  Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. 

zgłaszam zastrzeżenie dotyczące trybu ustalenia mojemu synowi/córce ……………………………   oceny 

zachowania, z zajęć edukacyjnych ………………………., z egzaminu poprawkowego z …………………. 

egzaminu klasyfikacyjnego z ……………………………..  Jednocześnie proszę o powołanie komisji w celu 

ustalenia oceny, o której mowa wyżej, zgodnie z przepisami.  

Uzasadnienie wniosku: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

           

……………………………….. 

                podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 

do Procedur przeprowadzania  

              egzaminów wewnętrznych w ZSOMS  

w Ostrowcu Św. 

 

PROTOKÓŁ EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 

 

 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………..……………………………………………….. 

Klasa  ……………………………………………………………………………………………………… 

Przedmiot ………………………………………………………………………………………………….. 

Data egzaminu ……………………………………………………………………………………………. 

 

Skład komisji egzaminacyjnej: 

1. ……………………………………………………………..  Przewodnicząca/y komisji 

2. ……………………………………………………………… Członek komisji 

 

Własnoręczne potwierdzenie przez ucznia woli przystąpienia do egzaminu i pełnej dyspozycji zdrowotnej 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Przebieg egzaminu: 

Część pisemna: 

Pytania w załączeniu, przewidziane na 45 minut 

Praca pisemna ucznia – w załączeniu 

 

Część ustna:  

Pytania w załączeniu 

Uwagi do udzielonych odpowiedzi: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Część praktyczna: 

Polecenia w załączeniu 

Uwagi do wykonanych zadań: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wynik egzaminu klasyfikacyjnego: 

Część pisemna …………………………………………………………………………………………………. 

Część ustna  ……………………………………………………………………………………………………. 

Część praktyczna: ……………………………………………………………………………………………… 

Ustalona ocena roczna z przedmiotu ……………………………………….……………………………….. 

 

Podpisy członków komisji: 

Przewodniczący  …………………………………………………………………………………….……….. 

Członek komisji ………………………………………………………………………………………………. 

 

Informacja o obecności rodziców w charakterze obserwatorów: 

 

……………………………..     …………………………….. 

imię i nazwisko        podpis 

 

……………………………..     …………………………….. 

imię i nazwisko        podpis 

 

 

 

Niniejszy protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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Załącznik nr 5 

do Procedur przeprowadzania  

              egzaminów wewnętrznych w ZSOMS  

w Ostrowcu Św. 

 

 

PROTOKÓŁ EGZAMINU POPRAWKOWEGO 

 

 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………..……………………………………………….. 

Klasa  ……………………………………………………………………………………………………… 

Przedmiot ………………………………………………………………………………………………….. 

Data egzaminu ……………………………………………………………………………………………. 

 

Skład komisji egzaminacyjnej: 

1. ……………………………………………………………..  Przewodnicząca/y komisji 

2. ……………………………………………………………... Nauczyciel egzaminujący 

3. ……………………………………………………………… Członek komisji 

 

Własnoręczne potwierdzenie przez ucznia woli  przystąpienia do egzaminu i pełnej dyspozycji zdrowotnej 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Przebieg egzaminu: 

Część pisemna: 

Pytania w załączeniu, przewidziane na 45 minut 

Praca pisemna ucznia – w załączeniu 

 

Część ustna:  

Pytania w załączeniu 

Uwagi do udzielonych odpowiedzi: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Część praktyczna: 

Polecenia w załączeniu 

Uwagi do wykonanych zadań: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wynik egzaminu poprawkowego 

Część pisemna …………………………………………………………………………………………………. 

Część ustna  ……………………………………………………………………………………………………. 

Część praktyczna ………………………………………………………………………………………………. 

Ustalona ocena roczna z przedmiotu ……………………………………….……………………………….. 

 

Podpisy członków komisji: 

Przewodniczący  …………………………………………………………………………………….……….. 

Nauczyciel egzaminujący …………………………………………………………………………………….. 

Członek komisji ………………………………………………………………………………………………. 

 

Niniejszy protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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Załącznik nr 6 

do Procedur przeprowadzania  

              egzaminów wewnętrznych w ZSOMS  

w Ostrowcu Św. 

 

Protokół postępowania w przypadku wniosku odwołania od przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania 

 

Postępowanie przeprowadza się na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                     

z dnia 3 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)  

 

1. Nazwisko i imię ucznia …………………………………………………………………… 

2. Klasa, typ szkoły …………………………………………………………………………… 

3. Skład komisji: 

a) Przewodniczący:………………………………………………………………………. 

b) Wychowawca: …………………………………………………………………..……. 

c) Członek komisji: ………………………………………………………………………. 

d) Pedagog szkolny: ……………………………………………………………………… 

e) Psycholog szkolny: ……………………………………………………………………. 

f) Przedstawiciel samorządu uczniowskiego: ……………………………………………. 

g) Przedstawiciel Rady Rodziców: ………………………………………………………. 

4. Termin przeprowadzenia postępowania: ………………………………………………….. 

5. Informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, jego osiągnięć, pracy 

społecznej na rzecz środowiska itp., : 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Wynik głosowania: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

7. Ustalona ocena i jej uzasadnienie: 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

8. Załączniki do protokołu: 

a) ………………………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………………………………. 

d) …………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Podpisy członków komisji: 

…………………………… 

…………………………… 

………………………….... 

………………….……….. 

………………….……….. 

…………………………… 

…………………………… 
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Załącznik nr 7 

do Procedur przeprowadzania  

              egzaminów wewnętrznych w ZSOMS  

w Ostrowcu Św. 

 

Protokół postępowania w przypadku wniosku odwołania  

od przewidywanej rocznej oceny z przedmiotu 

 

Postępowanie przeprowadza się na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                     

z dnia 3 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534)  

 

1. Nazwisko i imię ucznia …………………………………………………………………… 

2. Klasa, typ szkoły …………………………………………………………………………. 

3. Przedmiot …………………………………………………………………………………. 

4. Skład komisji: 

a) Przewodniczący:………………………………………………………………………. 

b) Nauczyciel egzaminujący: ……………………………………………………………. 

c) Członek komisji: ………………………………………………………………………. 

5. Termin przeprowadzenia postępowania: ………………………………………………….. 

6. Informacja o części pisemnej sprawdzianu (przewidziana na 45 minut): 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

7. Informacja o części ustnej sprawdzianu: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

8. Informacja o części praktycznej sprawdzianu: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

9. Ustalona ocena: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

10. Załączniki do protokołu: 

a) ………………………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………………………………. 

d) …………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. Podpisy członków komisji: 

 

…………………………… 

 

………………………….... 

 

………………………….. 
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Załącznik nr 8 

do Procedur przeprowadzania  

egzaminów wewnętrznych w ZSOMS  

w Ostrowcu Św. 

 

………………………….….. 
imię i nazwisko ucznia 

 

…………………………….. 
klasa, typ szkoły 

 

……………………………. 
adres zamieszkania 

 

 

Rada Pedagogiczna 

ZSOMS 

w Ostrowcu Św. 
 

 

Podanie o warunkową promocję do klasy programowo wyższej 
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na promowanie mojego/-ej syna/córki  

 

……………………………………………………………………………………………………….…………………. 
(imię i nazwisko ucznia) 

ucznia klasy ……………….. do klasy programowo wyższej, pomimo nie zdanego egzaminu poprawkowego                           

 

z …………………………………. Prośbę swoją motywuję ………………………………………………………..  
                   (nazwa przedmiotu)  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………….…………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..  
                                                                                             (uzasadnienie) 

 

 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

 

 

 

 

          Z poważaniem 

 

          ………………………………….. 
                podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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