
REGULAMIN 

PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH 

W GIMNAZJUM NR 3 W GDYNI 

 

 
§1  

ZASADY KLASYFIKACJI 

 

Podstawowym aktem prawnym zawierającym regulacje dotyczące egzaminów poprawkowych 

przeprowadzanych w szkołach jest 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. Nr 83, poz. 562 z późn.zm.)  

Zgodnie z § 20 ust.3, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Natomiast z § 22 uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej oraz w gimnazjum ponadto przystąpił do 

egzaminu gimnazjalnego.  

Podczas klasyfikacji końcowej uwzględnia się również wyniki laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim w gimnazjum oraz laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych w 

gimnazjach. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową 

ocenę klasyfikacyjną. Zgodnie z § 12 ust. 1 r.w.s.o. roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Ustalona przez 

nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (§ 18 ust. 1 r.w.s.o.). 

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu 

szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole, co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

 

 

§2 

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 

 

Zgodnie z § 18 ust. 2 r.w.s.o. ustalona przez nauczyciela roczna  z ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.   

Jeżeli absencja ucznia na obowiązkowych zajęciach przekracza 50 % przeprowadzonych zajęć z danego 

przedmiotu i uczeń nie posiada ocen z wszystkich prac klasowych, nauczyciel może nie klasyfikować ucznia. 

I. W przypadku nieuzyskania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej z jednych lub kilku obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uczeń ma możliwość zaliczenia I semestru do ostatniego dnia lutego danego roku 

szkolnego według następujących zasad: 

a. Nauczyciel przekazuje uczniowi przygotowany zakres materiału do 15 stycznia 

b. Nauczyciel w porozumieniu z uczniem ustala formę i termin zaliczenia 

c. W przypadku otrzymania oceny nast. – ustalana jest forma poprawy do 31 marca 

d. W przypadku niepodejścia przez ucznia do klasyfikacji do końca lutego, nauczyciel ma prawo 

przeprowadzić zaliczenie w terminie dowolnym przed 31 marca 

e. Jeżeli uczeń w II semestrze wykazuje wyraźną poprawę frekwencji ( w dniu podania ocen 

proponowanych rocznych z obu semestrów osiąga frekwencję powyżej 75% ) i osiąganych 

wyników, nauczyciel może ustalić dodatkowy termin ponownego zaliczenia I sem podając 

zakres i formę oraz informując rodzica/opiekuna.  

f. Brak oceny klasyfikacyjnej za I semestr uniemożliwia wystawienie oceny klasyfikacyjnej 

rocznej – uczeń może ubiegać się o zgodę na roczny egzamin klasyfikacyjny. 



II. W przypadku nieuzyskania oceny klasyfikacyjnej rocznej z jednych lub kilku obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych: 

1. Uczeń ma prawo do egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku usprawiedliwionej  ponad 50 

procentowej absencji na danych zajęciach 

2. W przeciwnym przypadku, aby ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu 

klasyfikacyjnego,  opiekun prawny ucznia lub uczeń wraz z wychowawcą może złożyć podanie 

o zgodę na egzamin klasyfikacyjny do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od wystawienia 

nieklasyfikacji i 1 tydzień przed terminem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej (brak podania 

jest jednoznaczny z rezygnacją z ubiegania się o egzamin ) 

a) RP uchwałą podejmuje decyzję na posiedzeniu na 1 tydzień ( 5 dni roboczych) przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym 

b) Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu w porozumieniu z uczniem i opiekunem 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP lub do dnia poprzedzającego zakończenie 

rocznych zajęć edukacyjnych - najpóźniej jednak w ostatnim tygodniu sierpnia ( z 

możliwością przeprowadzenie ewentualnego egzaminu poprawkowego przed 1 

września z zachowaniem terminów posiedzeń RP ) 

c) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program 

nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

d) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

e) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

f) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych  w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

g) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

i. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 7; 

ii. termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

iii. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

iv. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

h) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna /z 

zastrzeżeniem  ust. 10 i § 13/. 

i) Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego /z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 i § 

13/. 

j) Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna  /z zastrzeżeniem § 13/. 

k) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może na wniosek rodzica/opiekuna 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 


