Załącznik nr 1 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 2
W WARSZAWIE im. KAWALERÓW ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN 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 ze zm.).
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nie ma
podstaw do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na co
najmniej połowie ilości zajęć edukacyjnych, przeznaczonych na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany lub jego rodzice (opiekunowie prawni) , mogą złożyć pisemny wniosek do
dyrektora Gimnazjum nr 2,o egzamin klasyfikacyjny. Na wniosku wychowawca klasy potwierdza ilość
godzin nieobecności usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych z danego przedmiotu.
3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych lub na
prośbę jego rodziców (opiekunów prawych), rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
4. Termin złożenia wniosku o egzamin klasyfikacyjny określa Dyrektor Gimnazjum nr 2 zarządzeniem.
Uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni) składają wnioski o egzamin do dyrektora Gimnazjum.
5. W przypadku klasyfikacji rocznej, jeżeli uczeń nieklasyfikowany lub jego rodzice (prawni
opiekunowie) nie złożą wniosku o egzamin klasyfikacyjny w określonym terminie, wówczas uczeń jest
nieklasyfikowany i nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, lub nie ukończy szkoły.
W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się:
a. w przypadku ucznia nieklasyfikowanego po semestrze, w terminie jednego miesiąca od dnia
klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej;
b. nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno
wychowawczych.
7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
8. Dyrektor Gimnazjum nr 2 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (opiekunami prawnymi) liczbę
zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy klasyfikacyjne w ciągu jednego dnia.
9. Dyrektor Gimnazjum nr 2 powołuje komisję, która przeprowadza egzamin klasyfikacyjny ucznia,
w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem: plastyki, zajęć artystycznych, muzyki, zajęć technicznych,
wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, który ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych. Po przeprowadzonym egzaminie komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych.

10. Czas trwania egzaminu klasyfikacyjnego:
a. nie powinien przekroczyć 45 minut w części pisemnej, oraz 30 minut (w tym 10 minut na
przygotowanie i 20 minut na odpowiedź) w części ustnej;
b. w przypadku zadań praktycznych egzamin nie powinien trwać dłużej niż 60 minut.
11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
a. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
b. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
12. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice
(opiekunowie prawni) ucznia.
13. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
b. imiona i nazwiska osób wchodzący w skład komisji;
c. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
d. imię i nazwisko ucznia;
e. zadania egzaminacyjne;
f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
14. 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.
15. Po wypełnieniu przez komisję protokołu, przewodniczący komisji informuje o wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego ucznia. Uczeń składa na protokole swój podpis.
16. Ustalona przez komisję roczna ocen a klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
z wyjątkiem:
a. jednej niedostatecznej oceny rocznej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego;
b. dwóch niedostatecznych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, które mogą być
zmienione w wyniku egzaminów poprawkowych, z zgodą Rady Pedagogicznej.
17. Uczniowi, który z powodu szczególnych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mógł przystąpić
do egzaminu klasyfikacyjnego w określonym terminie z danego przedmiotu lub przedmiotów,
dyrektor Gimnazjum nr 2 może wyrazić zgodę na przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego z tego
przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie, na podstawie udokumentowanego wniosku
ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych).

18. W przypadku nieusprawiedliwionego przez ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych),
nieprzystąpienia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych wystawia uczniowi z danego przedmiotu:
a. w przypadku klasyfikacji śródrocznej ocenę niedostateczną;
b. w przypadku klasyfikacji rocznej uczeń nie otrzymuje promocji lub nie kończy szkoły,
a w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zamiast oceny klasyfikacyjnej nieklasyfikowany.

