Rozdział VII
Egzamin poprawkowy
§ 26
1. Niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna (semestralna) może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 oraz § 21.
2. Uczeń, który w wyniku końcoworocznych (semestralnych) zajęć edukacyjnych uzyskał ocenę

niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
3. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy dla ucznia z drugich zajęć

edukacyjnych w przypadku:
1) dłuższej choroby ucznia udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim,
2) ciężkiego przypadku losowego,
3) trudnej sytuacji w domu rodzinnym (choroba rodzica/ rodziców, patologie społeczne),
4) zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
5) pozytywnej oceny klasyfikacyjnej śródrocznej z tego przedmiotu.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na ostatni tydzień ferii letnich.
5. Jeżeli uczeń wyznaczony jest do egzaminu poprawkowego z dwu zajęć edukacyjnych zdaje

egzaminy poprawkowe w dwu kolejnych dniach.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez
Dyrektora Zespołu nie później niż do końca września.
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu. W skład komisji

wchodzą:
1) Dyrektor Zespołu - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
8. Nauczyciel wyznaczony na egzaminatora może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas Dyrektor
Zespołu na osobę egzaminującą powołuje innego nauczyciela.
9. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej. W przypadku wychowania
fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń
praktycznych. Pisemny egzamin poprawkowy z języka polskiego i języków obcych trwa 90 minut,
z pozostałych przedmiotów – 45 minut. Uczeń zdający ustny egzamin poprawkowy losuje jedną kartę
(spośród zestawów obejmujących materiał danego etapu edukacyjnego) z trzema tematami
(zadaniami) egzaminacyjnymi i otrzymuje 20 minut na przygotowanie oraz maksimum 30 minut na
udzielenie odpowiedzi.
10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji,
2) termin egzaminu,
3) pytania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

§ 27
Egzamin poprawkowy w szkołach dla dorosłych
1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania
niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu. W skład komisji
wchodzą:
1) Dyrektor Zespołu - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadzany jest w terminie – po zakończeniu semestru jesiennego do
końca lutego, po zakończeniu semestru wiosennego do dnia 15 września.
5. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej
i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje się w formie ustnej.
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