
Regulamin Egzaminu Poprawkowego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach 

 
Załącznik Nr 2 do ZOW IV LO 

im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 

 w Siedlcach 

 

 

REGULAMIN EGZAMINU POPRAWKOWEGO  

 

 

 

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

IM. HETMANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO  

w SIEDLCACH 

 

 

 

 

 



Regulamin Egzaminu Poprawkowego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin Egzaminu Poprawkowego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz.U.2019 poz. 373), 

2. Statut IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego  

w Siedlcach, 

3. Regulamin ZOW IV LO w Siedlcach. 

 

Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna. Jednak może być ona zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

 

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich czyli  

w ostatnim tygodniu sierpnia.  

2. Egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się po klasyfikacji semestralnej.  

3. Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor. Musi on być 

wyznaczony najpóźniej do ostatniego dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć. 

5. Jeżeli uczeń chce przystąpić do egzaminu poprawkowego powinien w tej sprawie 

wnieść do dyrektora szkoły stosowne podanie, najpóźniej do dnia rady klasyfikacyjnej  

6. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych, który uzyskał 

ocenę niedostateczną z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych Rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na dwa egzaminy poprawkowe. 

7. O dopuszczeniu ucznia do egzaminu poprawkowego decyduje Rada Pedagogiczna  

w głosowaniu jawnym. 

8. Nauczyciel danego przedmiotu informuje ucznia o zakresie pytań. 

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

poprawkowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie, może przystąpić  

do niego w terminie dodatkowym.  

10. Termin dodatkowy egzaminu wyznacza dyrektor szkoły. 
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11. Egzamin poprawkowy przeprowadza Komisja, powołana przez dyrektora szkoły 

zarządzeniem.  

12. W skład Komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy wchodzą:  

1) Dyrektor, wicedyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;  

2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;  

3) Nauczyciel tego samego przedmiotu lub pokrewnego - jako członek komisji. 

13. Nauczyciel egzaminujący może być na własną prośbę zwolniony przez dyrektora 

szkoły z udziału w pracach tej komisji. Może to nastąpić w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach o czym zadecyduje dyrektor. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje 

do komisji, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela uczącego tego samego 

przedmiotu. 

14.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej.  

15. Egzaminu poprawkowy z zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej, 

oraz wychowania fizycznego. Z tych przedmiotów egzamin ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych.  

16.  Zakres materiału obejmujący egzamin poprawkowy obejmuje: 

1) Zestaw pytań przygotowany przez nauczyciela egzaminującego na egzamin 

poprawkowy powinien obejmować wymagania edukacyjne niezbędne  

do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych.  

2) Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryteriom ocen opisanych  

w Zasadach Oceniania Wewnątrzszkolnego. 

17.  Czas trwania egzaminu – część pisemna 45 minut; część ustna 20 min ustny (w tym 

10 na przygotowanie odpowiedzi). 

 

Regulamin Egzaminu Poprawkowego zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

IV LO w dniu 24.01.2013r. 

Aktualizacja: 31.08.2018r. 

Aktualizacja: 06.04.2022r.. 

 


