ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZSO NR 33/2015.
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ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH
W ZSO W MYŚLENICACH.
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te
zajęcia w szkolnym planie nauczania.
Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub
program nauki.
Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkolą, przy czym dla uczniów spełniających obowiązek nauki
poza szkołą nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego z wychowania
fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w punktach 2, 3 i 4 przeprowadza komisja
powołana przez dyrektora szkoły . W skład komisji wchodzą :
a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne-jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel albo nauczyciele prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia
edukacyjne.
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Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w punkcie 5 przeprowadza komisja
powołana przez dyrektora szkoły . W skład komisji wchodzą :
c) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako
przewodniczący komisji,
d) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych , z których jest
przeprowadzany egzamin.
8. Nauczyciel uczący w danej klasie może być zwolniony udziału w pracach komisji na
własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje
wówczas innego nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Powołanie
nauczyciela uczącego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w punkcie 5, oraz jego
rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów
klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
10. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice ucznia.
11. Termin egzaminu ustala dyrektor szkoły.
12. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej.
Część pisemna trwa od 30 do 45 min. Zadania lub test do części pisemnej
egzaminu przygotowują nauczyciele w Zespołach Przedmiotowych
Na egzaminie uczeń otrzymuje do rozwiązania:
a) z matematyki -3 zadania
b) z fizyki i chemii - 2 zadania i zagadnienie teoretyczne

c)

z języka polskiego - test umiejętności i wiadomości (może zawierać elementy
czytania ze zrozumieniem).
d) z historii, geografii, biologii i języków obcych - test.
Po przerwie rozpoczyna się część ustna egzaminu.
Nauczyciele w Zespołach Przedmiotowych przygotowują zestawy pytań obejmujące
zakres materiału z którego uczeń zdaje egzamin. Każdy zestaw zawiera 3 pytania Po
wylosowaniu zestawu uczeń przegotowuje się nie dłużej niż 20 minut do odpowiedzi.
Czas odpowiedzi nie może przekraczać 20 minut.
Ocenę z egzaminu ustala się łączną z części pisemnej i ustnej.
13. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć
edukacyjnych z których przeprowadzany jest egzamin klasyfikacyjny, skład komisji,
termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, ocenę ustaloną
przez komisję oraz załącza się wypełniony przez ucznia i oceniony przez komisję test
wraz z krótką informacją o jego ustnej odpowiedzi

