
 

Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu poprawkowego 

1. Egzamin przeprowadza się biorąc pod uwagę specyfikę zajęć oraz indywidualne 

możliwości ucznia w zakresie zastosowania narzędzi do pracy zdalnej. 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną 

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć.  

3. W wypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia egzaminu poprawkowego 

w warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w kształceniu na odległość 

określa się, że egzamin ten odbędzie się zgodnie z zasadami zawartymi w § 47 Statutu 

Technikum nr 3 oraz § 47 Statutu VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu, 

z zastrzeżeniem, że kontakt z uczniem oraz członkami komisji utrzymywany będzie 

poprzez łącze internetowe, przez które następuje wymiana informacji, w warunkach 

możliwie zapewniających samodzielność pracy ucznia.  

4. Egzamin poprawkowy w kształceniu na odległość przeprowadza się w  ostatnim tygodniu 

ferii letnich. 

5. Pytania egzaminacyjne proponuje nauczyciel uczący danego przedmiotu, przekazując 

zakres materiału i wymagania edukacyjne drogą elektroniczną na adres szkoły 

zsejar@zsejar.internetdsl.pl, najpóźniej w dniu zebrania klasyfikacyjnego Rady 

Pedagogicznej. 

6. Egzamin poprawkowy w kształceniu na odległość przeprowadzany zdalnie składa się 

z części pisemnej i ustnej. Czas trwania egzaminu dostosowany jest do wymogów 

komunikacji zdalnej i wynosi ok 45 min. Część pisemna trwa ok 35 minut, a w części ustnej 

uczeń ma ok 5 minut na przygotowanie odpowiedzi oraz ok 5 minut na udzielenie 

odpowiedzi.   

7. W przypadku braku możliwości komunikacji internetowej egzamin poprawkowy odbywa 

się w formie pytań w rozmowie telefonicznej.  

8. Część pisemna może odbywać się równocześnie dla wszystkich zdających egzamin 

poprawkowy z danego przedmiotu  

9. Egzamin przeprowadza komisja w składzie:  

− dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

− nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

− nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

10. Komisja ustala formę przeprowadzenia egzaminu oraz narzędzia, za pomocą których 

egzamin będzie przeprowadzony oraz informuje o tym ucznia i jego rodziców nie później 

niż 1dzień przed terminem egzaminu. 

11. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

− nazwę zajęć, z których był przeprowadzony egzamin, 

− imiona i nazwiska członków komisji, 

− termin egzaminu, 

− imię i nazwisko ucznia, 

− zadanie/zadania egzaminacyjne, 

− formę egzaminu, 

− narzędzia do pracy zdalnej, za pomocą których egzamin był przeprowadzony, 

− ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 



12. Do protokołu dołącza się zwięzłą informację o odpowiedziach i wykonaniu zadania 

praktycznego przez ucznia, a jeżeli jest to możliwe, także pisemne prace ucznia,  

np. w formie skanu, zdjęcia itp. 

13. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.  

14. Członkowie komisji podpisują protokół po zniesieniu okresu czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkół. 

15. Pozostałe zapisy: jak w § 47 Statutu Technikum nr 3 oraz § 47 Statutu VIII Liceum 

Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii 

Dąbrowskiej w Jarosławiu. 

  



Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego 

1. Egzamin przeprowadza się biorąc pod uwagę specyfikę zajęć oraz indywidualne 

możliwości ucznia w zakresie zastosowania narzędzi do pracy zdalnej. 

2. W wypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego 

w warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w kształceniu na odległość 

określa się, że egzamin ten odbędzie się zgodnie z zasadami zawartymi w § 46 Statutu 

Technikum nr 3 oraz § 46 Statutu VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu, 

z zastrzeżeniem, że kontakt z uczniem oraz członkami komisji utrzymywany będzie 

poprzez łącze internetowe w warunkach możliwie zapewniających samodzielność pracy 

ucznia. 

3. Egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności odbywa się na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów 

prawnych), złożony do dyrektora szkoły drogą elektroniczną na adres: 

zsejar@zsejar.internetdsl.pl, przesłany najpóźniej w dniu poprzedzającym zebranie 

klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej.  

4. Egzamin klasyfikacyjny w kształceniu na odległość przeprowadza się nie później niż 

w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

5. Pytania egzaminacyjne proponuje nauczyciel uczący danego przedmiotu, przekazując 

zakres materiału i wymagania edukacyjne drogą elektroniczną na adres szkoły 

zsejar@zsejar.internetdsl.pl, najpóźniej w dniu zebrania klasyfikacyjnego Rady 

Pedagogicznej. 

6. Egzamin klasyfikacyjny w kształceniu na odległość przeprowadzany zdalnie składa się 

z części pisemnej i ustnej. Czas trwania egzaminu dostosowany jest do wymogów 

komunikacji zdalnej i wynosi ok 45 min. Część pisemna trwa ok 35 minut, a w części ustnej 

uczeń ma ok 5 minut na przygotowanie odpowiedzi oraz ok 5 minut na udzielenie 

odpowiedzi.   

7. W przypadku braku możliwości komunikacji internetowej, egzamin klasyfikacyjny 

odbywa się w formie pytań w rozmowie telefonicznej.  

8. Część pisemna może odbywać się równocześnie dla wszystkich zdających egzamin 

klasyfikacyjny z danego przedmiotu. 

9. Egzamin przeprowadza komisja w składzie:  

− dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

− nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

− nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

10. Komisja ustala formę przeprowadzenia egzaminu oraz narzędzia, za pomocą których 

egzamin będzie przeprowadzony oraz informuje o tym ucznia i jego rodziców nie później 

niż 1dzień przed terminem egzaminu. 

11. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

− nazwę zajęć, z których był przeprowadzony egzamin, 

− imiona i nazwiska członków komisji, 

− termin egzaminu, 

− imię i nazwisko ucznia, 

− zadanie/zadania egzaminacyjne, 

− formę egzaminu, 

− narzędzia do pracy zdalnej, za pomocą których egzamin był przeprowadzony, 

− ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 



12. Do protokołu dołącza się zwięzłą informację o odpowiedziach i wykonaniu zadania 

praktycznego przez ucznia, a jeżeli jest to możliwe, także pisemne prace ucznia,  

np. w formie skanu, zdjęcia itp. 

13. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.  

14. Członkowie komisji podpisują protokół po zniesieniu okresu czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkół. 

15. Pozostałe zapisy jak w § 46 Statutu Technikum nr 3 oraz § 46 Statutu VIII Liceum 

Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii 

Dąbrowskiej w Jarosławiu. 
 

  



Warunki i sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków 

ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, 

do trybu ustalenia oceny 

1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustalenie warunków rocznej oceny zachowania 

w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny przeprowadza się biorąc pod 

uwagę specyfikę zajęć oraz indywidualne możliwości ucznia w zakresie zastosowania 

narzędzi do pracy zdalnej. 

2. W wypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego 

wiadomości i umiejętności w warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

określa się, że egzamin ten odbędzie się zgodnie z zasadami zawartymi w § 48 Statutu 

Technikum nr 3 oraz § 48 Statutu VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu, 

z zastrzeżeniem, że kontakt z uczniem oraz członkami komisji utrzymywany będzie poprzez 

łącze internetowe, przez które następuje wymiana informacji w warunkach możliwie 

zapewniających samodzielność pracy ucznia.  

3. W wypadku wystąpienia konieczności ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w warunkach czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły określa się, że procedura ta odbędzie się zgodnie 

z zasadami zawartymi w § 51 Statutu Technikum nr 3 oraz § 51 Statutu VIII Liceum 

Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii 

Dąbrowskiej w Jarosławiu, z zastrzeżeniem, że kontakt z członkami komisji odbywać się 

będzie poprzez łącza internetowe. 

 


