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REGULAMIN EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH

I. Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  EDUKACJI  NARODOWEJ  z  dnia  22  lutego  2019  r.  w
sprawie  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  w  szkołach
publicznych.  Na  podstawie  art.  44zb  ustawy  z  dnia  7  września  1991  r.  o  systemie
oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) oraz art. 44k,l,m,n ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).

II. Nieklasyfikowanie ucznia
        
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 okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.

3. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  nieusprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

5. 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.

6.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

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

8.  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.  Dla  ucznia,  o  którym  mowa  w  art.  37  ust.  1  ustawy  –  Prawo  oświatowe,  nie
przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z: 

1)  obowiązkowych zajęć edukacyjnych:  plastyki,  muzyki,  techniki  i  wychowania fizycznego
oraz 
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty
oraz  art. 115 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, przeprowadza komisja, w której skład
wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 



2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

11. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 37 ust. 4 oraz art. 164 ust. 3 i 4 ustawy –
Prawo oświatowe, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji;
2)  nauczyciel  albo  nauczyciele  zajęć  edukacyjnych,  z  których  jest  przeprowadzany  ten
egzamin. 

12. W  przypadku,  gdy  nie  jest  możliwe  powołanie  nauczyciela  danego  języka  obcego
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa
w art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, dla ucznia, który kontynuuje we własnym
zakresie  naukę  języka  obcego  nowożytnego  jako  przedmiotu  obowiązkowego  lub
uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor
szkoły  powołuje  w  skład  komisji  nauczyciela  danego  języka  obcego  nowożytnego
zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w art. 37 ust. 4 oraz art. 164
ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z
których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

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

15. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 
3) termin egzaminu; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

16. 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.

17. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

18. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej,  publicznej szkoły artystycznej,
szkoły  niepublicznej  lub  niepublicznej  szkoły  artystycznej  o  uprawnieniach  publicznej
szkoły artystycznej, jednego typu do szkoły publicznej innego typu można przeprowadzić
egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy
o  systemie  oświaty  i  przepisami  wydanymi  na  podstawie  art.  44zb  rozporządzenie  w
sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych ustawy
o systemie oświaty.



III. Egzamin poprawkowy

1. Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  uczeń, który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej
otrzymał  negatywną ocenę klasyfikacyjną,  o  której  mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 44zb, z: 

    1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo
    2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej,

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Egzamin  poprawkowy przeprowadza  się  w ostatnim tygodniu  ferii  letnich.  Termin   egzaminu
poprawkowego  wyznacza  dyrektor  szkoły  do  dnia  zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno-
wychowawczych.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektor szkoły.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku
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.

8. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) termin egzaminu; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne;
 6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 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 poprawkowego w
wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

10. Roczna  ocena  klasyfikacyjna  ustalona  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego  jest
ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7. 

11. Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  nie  otrzymuje  promocji  do  klasy
programowo wyższej i powtarza klasę. 

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  albo
zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod
warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

IV. Procedury odwoławcze

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli  uznają, że
roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych
ocen.

2. Zastrzeżenia  zgłasza  się  od  dnia  ustalenia  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć
edukacyjnych  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania,  nie  później  jednak  niż  w
terminie  2  dni  roboczych  od  dnia  zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno-
wychowawczych.

3. W  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub
roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  zostały  ustalone  niezgodnie  z  przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor powołuje komisję, która: 

1)  w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  -  przeprowadza
sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia  oraz  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z
danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania.

4. Ustalona przez  komisję  roczna ocena klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  oraz  roczna
ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  może  być  niższa  od  ustalonej  wcześniej  oceny.
Ocena ustalona przez komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem negatywnej  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z zajęć
edukacyjnych,  która  może  być  zmieniona  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego,  z
zastrzeżeniem art. 44m ust. 1. 

5. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,  o  którym
mowa  w  ust.  3  pkt.  1,  w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w



dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i
jego rodzicami. 

6. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego,  z tym że termin do
zgłoszenia  zastrzeżeń  wynosi  5  dni  roboczych  od  dnia  przeprowadzenia  egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3,
jest ostateczna. 
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