Załącznik nr 1
do Oceniania wewnątrzszkolnego
Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin
im. ks. Jana Twardowskiego
Egzaminy sprawdzające, klasyfikacyjne i poprawkowe

Egzaminy sprawdzające
1. Jeśli ustalona przez nauczyciela ocena roczna zdaniem ucznia i jego rodziców nie jest adekwatna
do rzeczywistej wiedzy i umiejętności ucznia, mają oni prawo wystąpić do dyrektora szkoły
z pisemną prośbą o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego.
2. Podanie o egzamin sprawdzający powinno być złożone u dyrektora niezwłocznie po podaniu
przez nauczyciela oceny śródrocznej lub rocznej.
3. W podaniu należy wskazać, o jaką ocenę ubiega się uczeń oraz poinformować o spełnieniu
(lub niespełnieniu) następujących warunków:
1) proponowana co najmniej ocena dopuszczająca z przedmiotu objętego egzaminem,
2) nie więcej niż jedna przewidywana ocena niedostateczna z innych przedmiotów,
3) wszystkie usprawiedliwione nieobecności na lekcjach przedmiotu objętego egzaminem,
4) wykorzystanie możliwości poprawiania ocen cząstkowych z przedmiotu objętego egzaminem,
5) sumienna praca na lekcjach przedmiotu objętego egzaminem,
6) brak ocen niedostatecznych z prac domowych z przedmiotu objętego egzaminem.
4. Dyrektor po konsultacji z nauczycielem przedmiotu ma prawo nie wyrazić zgody
na przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego, jeśli uczeń nie spełnił któregoś z wyżej
wymienionych warunków.
5. Egzamin sprawdzający jest przeprowadzany w terminie ustalonym przez nauczyciela
i uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami, jednak nie później niż w terminie pięciu dni roboczych
od dnia decyzji dyrektora.
6.

Egzamin sprawdzający, wraz z kryteriami oceniania, układa nauczyciel przedmiotu,
a przeprowadza komisja wyznaczona przez dyrektora szkoły i odbywa się on w formie pisemnej
i ustnej.

7. Ocenianie na egzaminie sprawdzającym odbywa się w oparciu o kryteria otrzymywania
poszczególnych ocen przewidziane w WSO obowiązującym w szkole.
8. Z egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin sprawdzający,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
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3) termin egzaminu sprawdzającego wiadomości i umiejętności,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania sprawdzające,
6) ustaloną ocenę.
9. Do protokołu, o którym mowa w punkcie 8, dołącza się odpowiednio pisemną pracę ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego
w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.
11. Nie przeprowadza się egzaminów sprawdzających z przedmiotów: wychowanie fizyczne, plastyka,
muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne.
12. Pozytywny wynik egzaminu oznacza otrzymanie oceny, o jaką ubiegał się uczeń.
13. Negatywny wynik egzaminu oznacza pozostawienie oceny wystawionej przez nauczyciela.

Egzaminy klasyfikacyjne
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 tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w pierwszej
bądź drugiej części roku szkolnego, za którą przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo do egzaminu
klasyfikacyjnego.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły nie później
niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia śródrocznych lub rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a egzamin klasyfikacyjny
z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania egzaminacyjne,
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6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.
10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

Egzaminy poprawkowe
1. Uczeń, który na koniec roku otrzymał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch przedmiotów,
może zdawać egzamin poprawkowy przed komisją powołaną przez dyrektora.
2. Termin egzaminu wyznacza dyrektor w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego.
3. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
4.

Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki,
zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
3) termin egzaminu poprawkowego,
4) imię i nazwisko ucznia,
5) zadania egzaminacyjne,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
6. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego w uzgodnionym terminie, nie otrzymuje promocji
do następnej klasy.
8.

Protokół z egzaminu pozostaje w dokumentach szkoły i na prośbę rodziców jest udostępniany im
do wglądu.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez dyrektora szkoły.
10. Rodzice ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego mają prawo
złożyć podanie do dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na warunkowe promowanie go do
następnej klasy. Taka zgoda następuje, jeżeli rada pedagogiczna podejmie odpowiednią uchwałę.
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