
Zał. Nr 1  

do Zarządzenia nr 28/2021/22 

Dyrektora Szkoły 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

 

REGULAMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO 

PRZEPROWADZANWEGO W LO im. OSWALDA BALZERA 

W ZAKOPANEM 

 
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną  

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać 

egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich, zgodnie  

z harmonogramem sporządzonym przez dyrektora szkoły.   

3. Informację o terminie egzaminu poprawkowego uczniowi lub jego rodzicom 

(opiekunom prawnym) przekazuje wychowawca za pomocą dziennika 

elektronicznego.  

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

5. Uczeń jest zobowiązany zgłosić się do nauczyciela, z którego zajęć otrzymał 

ocenę niedostateczną, w celu zapoznania się z zakresem materiału na egzamin 

poprawkowy.  

6.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

W skład komisji wchodzą:  

a) nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub w sytuacji, gdy nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia na własną prośbę lub z innych uzasadnionych przyczyn 

będzie zwolniony z pracy w komisji, inny powołany przez dyrektora szkoły 

nauczyciel tego samego przedmiotu - jako egzaminujący,  

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako 

członek komisji.  

7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z  informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Do części pisemnej i ustnej nauczyciel egzaminujący musi przygotować 

minimum 2 zestawy pytań, jeśli zdaje jeden uczeń. Gdy egzamin poprawkowy 

zdaje dwóch lub więcej uczniów, egzaminujący jest zobowiązany do 

przygotowania odpowiednio o jeden zestaw pytań więcej.  

9. Pytania egzaminacyjne obejmują materiał całego roku szkolnego.  

10. Stopień trudności pytań musi być adekwatny do kryteriów wymagań 

obowiązujących z danego przedmiotu  i uwzględniać pełną skalę ocen.  

11. Pisemna część egzaminu poprawkowego trwa od 60 do 90 minut. Na część ustną 

przeznacza się minimum 25 minut (łącznie z czasem na przygotowanie się ucznia 

do odpowiedzi – 10 minut). Między częścią pisemną a częścią ustną przewiduje 

się przerwę. Jej długość jest uzależniona od czasu potrzebnego egzaminującemu 

do sprawdzania pracy pisemnej. 



12. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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 te zajęcia są realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

13. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 14 i 15.  

14. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić w terminie 5 dni 

roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

15. W przypadku, o którym mowa w pkt. 14, dyrektor szkoły, jeśli uzna odwołanie 

za zasadne, powołuje komisję do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i 

umiejętności w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna.  

16. W przypadku uzyskania w wyniku egzaminu poprawkowego oceny 

niedostatecznej z dwóch egzaminów poprawkowych uczeń nie otrzymuje 

promocji do klasy programowo wyższej. 

17. Pozytywny wynik egzaminu poprawkowego jest równoznaczny z promocją do 

następnej klasy. 

18. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający:  

a) skład komisji,  

b) termin egzaminu poprawkowego,  

c) pytania egzaminacyjne,  

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.  

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

19. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie 

dodatkowym, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca 

września. Dyrektor szkoły najpóźniej w dniu egzaminu musi być powiadomiony 

o uzasadnionej nieobecności ucznia na egzaminie poprawkowym. 

20. Uczniowi, który nie zgłosił się na egzamin poprawkowy i nie powiadomił 

dyrektora szkoły o uzasadnionej nieobecności na tym egzaminie utrzymuje się 

ocenę niedostateczną. 


