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Sprawdzian wiadomości 
i umiejętności, egzamin 
klasyfikacyjny i poprawkowy  
w szkołach dla młodzieży

Prawo i edukacja

Zbliżający się nieuchronnie koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

w  szkołach to  przede wszystkim okres ustalania rocznych ocen klasyfika-

cyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. Z pewnością zarówno uczniowie, rodzice, 

jak również nauczyciele i dyrektorzy szkół zgodnie uznają, że jest to szczegól-

nie trudny okres w pracy szkoły, ponieważ zapadają w tym czasie rozstrzy-

gnięcia dotyczące klasyfikacji, promocji uczniów lub ukończenia przez nich 

szkoły. Uczniowi przysługuje nie tylko prawo do ubiegania się o ocenę wyż-

szą niż przewidywana, ale także – w przypadkach określonych w obowiązu-

jących przepisach – prawo do sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz 

egzaminów klasyfikacyjnych i  poprawkowych. W  poniższym komentarzu 

przedstawiono zasady oraz tryb przeprowadzania ww. sprawdzianu i egza-

minów w związku z klasyfikacją roczną, z nadzieją, że będzie on niezbędnym 

kompendium wiedzy dyrektora szkoły z tego zakresu.

Sprawdzian wiadomości 
i umiejętności

Podstawowym aktem prawnym regulują-

cym zasady i  tryb przeprowadzania sprawdzia-

nu wiadomości i umiejętności – zwanego dalej 

sprawdzianem, egzaminu klasy�kacyjnego, oraz 

egzaminu poprawkowego jest rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 30 kwiet-

nia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oce-

niania, klasy�kowania i  promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów w szkołach publicznych1. Szczegó-

łowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkol-

nego powinien określać statut szkoły, z uwzględ-

nieniem przepisów ww. rozporządzenia.

Klasy�kacja roczna, począwszy od klasy IV 

szkoły podstawowej, polega na  podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyj-

nych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

i  zachowania ucznia w  danym roku szkolnym 

oraz ustaleniu rocznych ocen klasy�kacyjnych 

z  zajęć edukacyjnych i  rocznej oceny klasy�-

kacyjnej zachowania, według skali określonej 

w przepisach ww. rozporządzenia.

Roczne oceny klasy�kacyjne z  obowiązko-

wych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zaję-

cia edukacyjne, a  roczną ocenę klasy�kacyjną 

zachowania – wychowawca klasy po zasięgnię-

ciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 

ocenianego ucznia. Roczne oceny klasy�kacyjne 

z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają na-

uczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe 

zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasy�kacyjna 

z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpły-

wu na promocję do klasy programowo wyższej 

ani na ukończenie szkoły.
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Przed rocznym klasy�kacyjnym zebraniem 

plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele pro-

wadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy są obowiązani poinformować 

ucznia i  jego rodziców (prawnych opiekunów) 

o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasy�kacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewi-

dywanej rocznej ocenie klasy�kacyjnej zachowa-

nia, w terminie i formie określonych w statucie 

szkoły. Przepis powyższy (§ 11 ust. 9 ww. rozpo-

rządzenia) jest niezmiernie istotny w przypadku 

konieczności podjęcia przez dyrektora szkoły de-

cyzji co do przeprowadzenia sprawdzianu wia-

domości i umiejętności.

Podstawa prawna  
przeprowadzenia sprawdzianu 

Przepis § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

warunków i  sposobu oceniania, klasy�kowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przepro-

wadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych przewiduje, że uczeń lub jego rodzi-

ce (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeże-

nia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasy�kacyjna z  zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasy�kacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczą-

cymi trybu ustalania tej oceny. 

W  praktyce szkolnej możliwość złożenia za-

strzeżeń co do trybu ustalania oceny jest często 

traktowania przez uczniów i  rodziców niezado-

wolonych z ustalonej oceny jako prawo odwoła-

nia się od oceny. Tymczasem przepisy prawa nie 

przewidują możliwości odwołania się od ostatecz-

nej oceny ustalonej przez nauczyciela. Uprawniają 

natomiast ucznia i rodzica do zgłoszenia zastrze-

żeń od rocznej oceny klasy�kacyjnej w przypad-

kach określonych w rozporządzeniu.

Określenie, że  roczna ocena klasy�kacyjna 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny oznacza, 

że w procesie ustalania oceny z zajęć edukacyj-

nych lub oceny zachowania został naruszony 

tryb przewidziany przepisami rozporządzenia 

lub zapisany w  wewnątrzszkolnych zasadach 

oceniania, np. nauczyciel nie zachował obowią-

zującego w  szkole trybu i  formy powiadomie-

nia ucznia i rodziców o przewidywanej rocznej 

ocenie klasy�kacyjnej lub nauczyciel uniemoż-

liwił uczniowi ubieganie się o ocenę wyższą niż 

przewidywana. Należy podkreślić, że nie istnieje 

powszechny katalog takich okoliczności. W każ-

dym indywidualnym przypadku zadaniem dy-

rektora szkoły, do którego wniesiono zastrze-

żenia, jest dokładne przeanalizowanie sprawy 

i  podjęcie decyzji co do konieczności (lub jej 

braku) przeprowadzenia sprawdzianu.

Termin wniesienia zastrzeżeń
Zastrzeżenia są zgłaszane od dnia ustalenia 

rocznej oceny klasy�kacyjnej, nie później jed-

nak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

Zasady przeprowadzania sprawdzianu 
W  przypadku stwierdzenia, że  roczna ocena 

klasy�kacyjna z  zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasy�kacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komi-

sję (w formie stosownego zarządzenia), która:

1)  w  przypadku rocznej oceny klasy�kacyj-

nej z  zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i  umiejętności 

ucznia, w  formie pisemnej i  ustnej, oraz 

ustala roczną ocenę klasy�kacyjną z  da-

nych zajęć edukacyjnych;

2)  w przypadku rocznej oceny klasy�kacyjnej 

zachowania – ustala roczną ocenę klasy�-

kacyjną zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów; w  przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos prze-

wodniczącego komisji.

Z powyższego wynika, że forma sprawdzianu 

jest uzależniona od tego, czy zastrzeżenia doty-

czyły rocznej oceny klasy�kacyjnej z zajęć edu-

kacyjnych, czy też rocznej oceny zachowania.

Skład komisji przeprowadzającej sprawdzian
W skład komisji wchodzą:

1)  w przypadku rocznej oceny klasy�kacyjnej 

z zajęć edukacyjnych:

 a)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmują-

cy w tej szkole inne stanowisko kierowni-

cze – jako przewodniczący komisji,

 b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edu-

kacyjne,

 c)  dwóch nauczycieli z  danej lub innej 

szkoły tego samego typu prowadzących 

takie same zajęcia edukacyjne;
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2)  w  przypadku rocznej oceny klasy�kacyj-

nej zachowania:

 a)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmują-

cy w tej szkole inne stanowisko kierowni-

cze – jako przewodniczący komisji,

 b) wychowawca klasy,

 c)  wskazany przez dyrektora szkoły nauczy-

ciel prowadzący zajęcia edukacyjne w da-

nej klasie,

 d)  pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

 e)  psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

 f)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

 g) przedstawiciel rady rodziców.

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia eduka-

cyjne może być zwolniony z  udziału w  pracy 

komisji powołanej do przeprowadzenia spraw-

dzianu wiadomości i umiejętności w przypadku 

rocznej oceny klasy�kacyjnej z zajęć edukacyj-

nych, na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. W takim przypad-

ku dyrektor szkoły powołuje innego nauczycie-

la prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z  tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego 

w innej szkole następuje w porozumieniu z dy-

rektorem tej szkoły.

Termin przeprowadzenia sprawdzianu 
wiadomości i umiejętności

W  przypadku rocznej oceny klasy�kacyjnej 

z  zajęć edukacyjnych sprawdzian wiadomości 

i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później 

niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami).

Uczeń, który z  przyczyn usprawiedliwio-

nych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości 

i umiejętności w przypadku rocznej oceny klasy-

�kacyjnej z zajęć edukacyjnych, w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatko-

wym terminie wyznaczonym przez dyrekto-

ra szkoły.

Dokumentowanie prac komisji
Z prac komisji sporządza się protokół zawie-

rający w szczególności:

1)  w przypadku rocznej oceny klasy�kacyjnej 

z zajęć edukacyjnych:

 a) skład komisji,

 b)  termin sprawdzianu wiadomości i umie-

jętności ucznia,

 c) zadania (pytania) sprawdzające,

 d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)  w  przypadku rocznej oceny klasy�kacyj-

nej zachowania:

 a) skład komisji,

 b) termin posiedzenia komisji,

 c) wynik głosowania,

 d)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uza-

sadnieniem.

Protokół prac komisji stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia.

Należy pamiętać, że  do protokołu prac ko-

misji przeprowadzającej sprawdzian wiadomo-

ści i  umiejętności, w  przypadku rocznej oceny 

klasy�kacyjnej z zajęć edukacyjnych dołącza się 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ust-

nych odpowiedziach ucznia.

Ocena ustalona przez komisję
Ustalona przez komisję roczna ocena klasy�-

kacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasy�kacyjna zachowania nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem nie-

dostatecznej rocznej oceny klasy�kacyjnej z za-

jęć edukacyjnych, która może być zmieniona 

w  wyniku egzaminu poprawkowego, z  zastrze-

żeniem jednak § 21 ust. 1 rozporządzenia, które 

przewiduje, że egzamin poprawkowy z zajęć mo-

że zdawać – począwszy od klasy IV szkoły pod-

stawowej – uczeń, który w  wyniku klasy�kacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Do zadań dyrektora szkoły związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

sprawdzianu należy w szczególności:

1)  stwierdzenie, czy roczna klasy�kacyjna ocena 

z zajęć edukacyjnych lub ocena zachowania zo-

stała ustalona niezgodnie z  przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

2)  poinformowanie ucznia lub rodziców, którzy 

wnieśli zastrzeżenia o podjętej decyzji w sprawie,

3)  uzgodnienie z uczniem i jego rodzicami (praw-

nymi opiekunami) terminu sprawdzianu, 

4)  powołanie komisji do przeprowadzenia spraw-

dzianu,

5)  możliwość podjęcia decyzji w sprawie zwolnienia 
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Sprawdzian wiadomości i umiejętności 
w przypadku oceny uzyskanej w wyniku 
egzaminu poprawkowego

Przedstawione wyżej zasady i  tryb przepro-

wadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętno-

ści stosuje się odpowiednio w przypadku rocz-

nej oceny klasy�kacyjnej z  zajęć edukacyjnych 

uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, 

z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wyno-

si 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu po-

prawkowego. W tym przypadku ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna.

Egzamin klasyfikacyjny
W jakich przypadkach przeprowadza się 
egzamin klasyfikacyjny?

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, kla-

sy�kowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzami-

nów w szkołach publicznych, uczeń może nie być 

klasy�kowany z jednego, kilku albo wszystkich 

zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do 

ustalenia rocznej oceny klasy�kacyjnej z powo-

du nieobecności ucznia na zajęciach edukacyj-

nych przekraczającej połowę czasu przeznaczo-

nego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

Należy podkreślić, iż powyższy przepis prze-

widuje możliwość (a  nie obowiązek) nieklasy-

�kowania ucznia z danych zajęć edukacyjnych, 

jeżeli uczeń ten opuścił więcej niż połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania i w związku z tym nie ma podstaw do 

ustalenia mu oceny klasy�kacyjnej.

Jeżeli zatem nieobecności ucznia na danych 

zajęciach edukacyjnych przekraczają połowę 

czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania, ale uczeń posiada wystarcza-

jącą liczbę ocen cząstkowych do ustalenia mu 

oceny klasy�kacyjnej z  tych zajęć, to  można 

klasy�kować tego ucznia bez przeprowadzania 

egzaminu klasy�kacyjnego. Ostateczna decyzja 

należy do nauczyciela danych zajęć, gdyż prze-

pis nie nakłada obowiązku nieklasy�kowania 

ucznia w  przypadku opuszczenia przez niego 

ponad połowy zajęć, lecz daje jedynie taką moż-

liwość.

Przepisy § 17 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia 

stanowią, że  uczeń, który jest nieklasy�kowa-

ny z  powodu usprawiedliwionej nieobecności 

może zdawać egzamin klasy�kacyjny. Nato-

miast w przypadku ucznia nieklasy�kowanego 

z  powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, 

na wniosek tego ucznia lub na wniosek jego ro-

dziców (prawnych opiekunów) rada pedago-

giczna może wyrazić zgodę na  egzamin klasy-

�kacyjny.

Obligatoryjnie egzamin klasy�kacyjny, w świe-

tle § 17 ust. 4 rozporządzenia w sprawie oceniania, 

klasy�kowania i promowania, zdaje uczeń:

1) realizujący indywidualny tok nauki2;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowią-

zek nauki poza szkołą3

Egzamin klasy�kacyjny przeprowadzany 

dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmu-

je obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techni-

ka, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia 

artystyczne i wychowanie �zyczne oraz dodat-

kowych zajęć edukacyjnych. Ponadto uczniowi 

spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasy�-

kacyjny, nie ustala się oceny zachowania.

Warto zaznaczyć, że na mocy tzw. ustawy re-

krutacyjnej4 do ustawy o  systemie oświaty zo-

stał dodany art. 20zh, który przewiduje m.in., 

że w przypadku przechodzenia ucznia z jednego 

typu publicznej szkoły do innego typu publicz-

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyj-

ne z udziału w pracy komisji powołanej do prze-

prowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejęt-

ności w przypadku rocznej oceny klasy�kacyjnej 

z zajęć edukacyjnych,

6)  możliwość powołania innego nauczyciela pro-

wadzącego takie same zajęcia edukacyjne do 

udziału w pracy komisji powołanej do przepro-

wadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętno-

ści w przypadku rocznej oceny klasy�kacyjnej 

z zajęć edukacyjnych,

7) akceptacja zadań (pytań) sprawdzających,

8)  nadzór nad prawidłowością dokumentacji prze-

biegu sprawdzianu,

9)  w  przypadku usprawiedliwionej nieobecno-

ści ucznia – wyznaczenie terminu dodatkowe-

go sprawdzianu.
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nej szkoły, przyjmując ucznia do innego typu pu-

blicznej szkoły, można przeprowadzić egzamin 

klasy�kacyjny przeprowadzany na  podstawie 

przepisów w sprawie oceniania, klasy�kowania 

i promowania uczniów.

Termin przeprowadzenia  
egzaminu klasyfikacyjnego

Egzamin klasy�kacyjny przeprowadza się nie 

później niż w  dniu poprzedzającym dzień za-

kończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wycho-

wawczych. Termin egzaminu klasy�kacyjnego 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (praw-

nymi opiekunami). Należy zaznaczyć, że nie ma 

możliwości wyznaczenia terminu egzaminu kla-

sy�kacyjnego przed klasy�kacyjnym zebraniem 

rady pedagogicznej. O  tym, czy uczeń będzie 

nieklasy�kowany musi bowiem w pierwszej ko-

lejności zdecydować – w drodze uchwały – rada 

pedagogiczna. 

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych 

nie przystąpił do egzaminu klasy�kacyjnego 

w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do 

niego w  dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły.

Zasady przeprowadzania  
egzaminu klasyfikacyjnego

Egzamin klasy�kacyjny przeprowadza się 

w formie pisemnej i ustnej.

Egzamin klasy�kacyjny z  plastyki, muzyki, 

zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 

informatyki, technologii informacyjnej, zajęć 

komputerowych i  wychowania �zycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Tryb przeprowadzania egzaminu klasy�ka-

cyjnego jest uzależniony od ucznia, którego do-

tyczy.

Egzamin klasy�kacyjny dla ucznia: 

1)  nieklasy�kowanego z powodu usprawiedli-

wionej nieobecności, 

2)  nieklasy�kowanego z  powodu nieuspra-

wiedliwionej nieobecności, w stosunku do 

którego rada pedagogiczna wyraziła zgodę 

na egzamin klasy�kacyjny,

3)  realizującego indywidualny tok nauki prze-

prowadza nauczyciel danych zajęć eduka-

cyjnych w  obecności, wskazanego przez 

dyrektora szkoły, nauczyciela takich sa-

mych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe nieklasy�kowanego z zajęć praktycz-

nych z powodu usprawiedliwionej nieobecności 

szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupeł-

nienie programu nauczania i  ustalenie rocznej 

oceny klasy�kacyjnej z zajęć praktycznych.

Egzamin klasy�kacyjny dla ucznia spełnia-

jącego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą przeprowadza komisja powołana 

przez dyrektora szkoły (stosownym zarządze-

niem dyrektora), który zezwolił na  spełnianie 

przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolne-

go lub obowiązku nauki poza szkołą. 

W skład komisji wchodzą:

1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący 

w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji;

2)  nauczyciele obowiązkowych zajęć eduka-

cyjnych określonych w szkolnym planie na-

uczania dla odpowiedniej klasy.

Przewodniczący komisji uzgadnia z  uczniem 

spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z  których 

uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

W  czasie egzaminu klasy�kacyjnego mogą 

być obecni – w charakterze obserwatorów – ro-

dzice (prawni opiekunowie) ucznia.

Dokumentowanie  
egzaminu klasyfikacyjnego

Z przeprowadzonego egzaminu klasy�kacyj-

nego sporządza się protokół zawierający w szcze-

gólności:

1)  imiona i nazwiska nauczycieli – w przypad-

ku egzaminu klasy�kacyjnego dla ucznia: 

nieklasy�kowanego z  powodu usprawiedli-

wionej nieobecności, nieklasy�kowanego 

z powodu nieusprawiedliwionej nieobecno-

ści, w stosunku do którego rada pedagogicz-

na wyraziła zgodę na egzamin klasy�kacyjny 

oraz realizującego indywidualny tok nauki;

2)  skład komisji – w przypadku egzaminu kla-

sy�kacyjnego przeprowadzanego dla ucznia 

spełniającym obowiązek szkolny lub obo-

wiązek nauki poza szkołą;

3) termin egzaminu klasy�kacyjnego;

4) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

5)  wyniki egzaminu klasy�kacyjnego oraz uzy-

skane oceny.
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Do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowie-

dziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do ar-

kusza ocen ucznia.

W przypadku nieklasy�kowania ucznia z obo-

wiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

w  dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasy�kacyjnej wpisuje się nieklasy�kowa-

ny albo nieklasy�kowana.

Do zadań dyrektora szkoły związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

egzaminu klasyfikacyjnego należy 
w szczególności:

1)  w  przypadku ucznia nieklasy�kowanego z  po-

wodu usprawiedliwionej nieobecności – przy-

jęcie wniosku o  przeprowadzenie egzaminu 

klasy�kacyjnego od ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów),

2)  w przypadku ucznia nieklasy�kowanego z przy-

czyn nieusprawiedliwionych, co do którego rada 

pedagogiczna wyraziła zgodę na egzamin klasy-

�kacyjny – uzgodnienie z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) i uczniem terminu egzaminu,

3)  w przypadku ucznia realizującego indywidualny 

tok nauki oraz spełniającego obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą – uzgodnienie 

z rodzicami (prawnymi opiekunami) i uczniem 

terminu egzaminu,

4)  wyznaczenie odpowiednio nauczycieli lub po-

wołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowa-

dzenia egzaminu klasy�kacyjnego,

5)  nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzami-

nu klasy�kacyjnego,

6)  nadzór nad prawidłowością dokumentacji egza-

minacyjnej oraz dołączenie protokołu egzaminu 

klasy�kacyjnego do arkusza ocen ucznia,

7)  wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu 

klasy�kacyjnego, w przypadku usprawiedliwio-

nej nieobecności ucznia.

Ocena ustalona w wyniku  
egzaminu klasyfikacyjnego

Ustalona w  wyniku egzaminu klasy�kacyj-

nego roczna ocena klasy�kacyjna z  zajęć edu-

kacyjnych jest ostateczna, z  zastrzeżeniem  

§ 19 rozporządzenia, przewidującego możliwość 

wniesienia zastrzeżeń w przypadku, gdy ustale-

nie oceny nastąpiło z  naruszeniem przepisów 

prawa dotyczących trybu ustalenia oceny.

Ustalona w wyniku egzaminu klasy�kacyjne-

go niedostateczna roczna ocena klasy�kacyjna 

z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wy-

niku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem 

cytowanego wyżej § 19 i  § 21 ust. 1 rozporzą-

dzenia które przewiduje, że egzamin poprawko-

wy z zajęć może zdawać – począwszy od klasy 

IV szkoły podstawowej – uczeń, który w wyni-

ku klasy�kacji rocznej uzyskał ocenę niedosta-

teczną z jednych albo dwóch obowiązkowych za-

jęć edukacyjnych.

Egzamin poprawkowy
Podstawa prawna egzaminu poprawkowego

Zgodnie z  § 20 ust. 3 rozporządzenia po-

cząwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyż-

szej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, określonych w  szkolnym planie 

nauczania, uzyskał roczne oceny klasy�kacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej. 

Przepis § 22 rozporządzenia stanowi, że uczeń 

kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szko-

łę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasy�ka-

cji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasy�kacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyj-

nych uzyskane w klasie programowo najwyższej 

i roczne oceny klasy�kacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończy-

ła się w klasach programowo niższych w szkole 

danego typu uzyskał oceny klasy�kacyjne z zajęć 

edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, 

a w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, 

jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do spraw-

dzianu przeprowadzanego w szóstej klasie szkoły 

podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego. 

Ponadto należy zaznaczyć, że  rada pedago-

giczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu 

do klasy programowo wyższej lub nieukończe-

niu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole 

co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną 

roczną ocenę klasy�kacyjną zachowania.

Roczne oceny klasy�kacyjne z  obowiązko-

wych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne. W świetle § 18 ust. 1 rozporządze-

nia, ustalona przez nauczyciela roczna ocena 
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klasy�kacyjna z  zajęć edukacyjnych jest osta-

teczna. Jednak zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządze-

nia, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 

uczeń, który w wyniku klasy�kacji rocznej uzy-

skał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zda-

wać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

Prawo do egzaminu poprawkowego
Z powyższego przepisu wynika, że do egzami-

nu poprawkowego może przystąpić uczeń, któ-

ry w wyniku klasy�kacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiąz-

kowych zajęć edukacyjnych. Większa niż dwie 

liczba ocen niedostatecznych pozbawia ucznia 

prawa przystąpienia do tego egzaminu. 

Należy również zaznaczyć, że  uczeń, któ-

ry w wyniku klasy�kacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiąz-

kowych zajęć edukacyjnych nie ma obowiązku 

zdawania egzaminu poprawkowego, ponieważ 

powołany wyżej przepis daje uczniowi prawo do 

jego zdawania. Zatem, jeżeli uczeń chce przystą-

pić do egzaminu poprawkowego, on lub jego ro-

dzice (opiekunowie prawni) powinni w tej spra-

wie wystąpić do dyrektora szkoły ze stosownym 

wnioskiem. Do egzaminów poprawkowych mo-

gą również przystąpić – na takich samych zasa-

dach jak uczniowie klas niższych – uczniowie 

z klas programowo najwyższych w poszczegól-

nych typach szkół, ponieważ obowiązujące roz-

porządzenie nie przewiduje żadnych wyłączeń 

w tej kwestii. 

Termin przeprowadzania  
egzaminów poprawkowych

Termin przeprowadzenia uczniowi egzami-

nu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły 

najpóźniej do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Terminy zakoń-

czenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowaw-

czych określają przepisy rozporządzenia w spra-

wie organizacji roku szkolnego.5

Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich, czyli w ostat-

nim tygodniu sierpnia, a w szkole, w której za-

jęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 

w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie póź-

niej jednak niż do końca lutego. Z powyższego 

wynika, że  egzamin poprawkowy dla uczniów 

kończących np. liceum ogólnokształcące nie 

może zostać przeprowadzony w ostatnich dniach 

kwietnia lub w czerwcu. Przepisy rozporządze-

nia nie rozstrzygają, w jaki sposób należy liczyć 

ostatni tydzień sierpnia, nie zawierają również 

stosownej de�nicji tygodnia na potrzeby rozpo-

rządzenia. W mojej opinii ostatni tydzień sierp-

nia należy interpretować jako ostatnie 7 dni tego 

miesiąca. 

Uczeń, który z  przyczyn usprawiedliwio-

nych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do 

niego w  dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca 

września, a w szkole, w której zajęcia dydaktycz-

no-wychowawcze kończą się w  styczniu – nie 

później niż do końca marca.

Zasady przeprowadzania  
egzaminów poprawkowych

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja 

powołana przez dyrektora szkoły (w formie sto-

sownego zarządzenia). W skład komisji wchodzą:

1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący 

w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji;

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia eduka-

cyjne – jako egzaminujący;

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub po-

krewne zajęcia edukacyjne – jako czło-

nek komisji.

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia eduka-

cyjne – jako egzaminujący – może być zwolniony 

z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub 

w  innych, szczególnie uzasadnionych przypad-

kach. W takim przypadku dyrektor szkoły powo-

łuje, jako osobę egzaminującą, innego nauczycie-

la prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z  tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego 

w innej szkole następuje w porozumieniu z dy-

rektorem tej szkoły.

Forma egzaminu poprawkowego
Egzamin poprawkowy składa się z części pi-

semnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, 

zajęć technicznych, informatyki, technologii in-

formacyjnej, zajęć komputerowych oraz wycho-

wania �zycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.
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W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe 

egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, za-

jęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych za-

jęć edukacyjnych, których programy nauczania 

przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), 

ma formę zadań praktycznych.

Obowiązujące przepisy nie przewidują, jak 

to niejednokrotnie praktykowane jest w szkołach, 

że uczeń w wyniku egzaminu poprawkowego może 

uzyskać najwyżej ocenę dopuszczającą lub dosta-

teczną. Zakres zagadnień na egzamin poprawko-

wy powinien obejmować wymagania edukacyjne 

niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych 

ocen klasy�kacyjnych w skali od 1 do 6.

Dokumentowanie  
egzaminów poprawkowych

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowe-

go sporządza się protokół zawierający w szcze-

gólności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4)  wynik egzaminu poprawkowego oraz uzy-

skaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowie-

dziach ucznia. Protokół z egzaminu stanowi za-

łącznik do arkusza ocen ucznia.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy uczeń 

otrzymał z danych zajęć edukacyjnych ocenę nie-

dostateczną i przystępuje do egzaminu popraw-

kowego w arkuszu ocen w miejscu na wpisanie 

oceny z  danych zajęć wpisuje się ocenę niedo-

stateczną. Natomiast ocenę z egzaminu popraw-

kowego wpisuje się w  arkuszu ocen w  miejscu 

do tego wyznaczonym. Przykładowo w arkuszu 

ocen przeznaczonym dla uczniów gimnazjum 

jest to 28. wiersz. W miejscu tym, oprócz oceny 

z egzaminu poprawkowego, należy również wpi-

sać nazwę zajęć edukacyjnych, z których był ten 

egzamin oraz datę jego przeprowadzenia.

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 
przystępujących do egzaminów 
poprawkowych

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawko-

wego, nie otrzymuje promocji do klasy progra-

mowo wyższej (lub nie kończy szkoły) i powta-

rza klasę.

Należy pamiętać o  przepisie zawartym  

w § 21 ust. 10 rozporządzenia, który przewiduje, 

że uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia 

szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponad-

gimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować 

do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z  jednych obo-

wiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warun-

kiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, 

zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizo-

wane w klasie programowo wyższej.

W przypadku ucznia, który przystępował do 

egzaminu poprawkowego po zakończeniu rocz-

nych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ja-

ko datę wydania świadectwa przyjmuje się da-

tę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały 

w sprawie wyników promocji tego ucznia.6

Sprawdzian wiadomości i umiejętności, 
egzamin klasyfikacyjny i egzamin 
poprawkowy w szkołach niepublicznych

Zasady przeprowadzania sprawdzianów wie-

dzy i  umiejętności, egzaminów klasy�kacyj-

nych i egzaminów poprawkowych przedstawio-

Do zadań dyrektora szkoły związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

egzaminu poprawkowego należy 
w szczególności:

1)  przyjęcie wniosku ucznia lub jego rodziców 

(opiekunów prawnych) o egzamin poprawkowy,

2)  ustalenie terminu egzaminu poprawkowego 

i  powiadomienie ucznia i  jego rodziców (opie-

kunów prawnych),

3) powołanie komisji egzaminacyjnej,

4)  w przypadku rezygnacji nauczyciela prowadzą-

cego dane zajęcia edukacyjne w pracach komi-

sji – powołanie jako osoby egzaminującej inne-

go nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela za-

trudnionego w innej szkole następuje w porozu-

mieniu z dyrektorem tej szkoły,

5)  nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,

6)  nadzór nad prawidłowym sporządzeniem i prze-

chowywaniem dokumentacji przebiegu egzaminu,

7)  w  przypadku usprawiedliwionej nieobecności 

ucznia – wyznaczenie terminu dodatkowego eg-

zaminu nie później niż do końca września.



ne w niniejszym komentarzu mają zastosowanie 

również do szkół niepublicznych o  uprawnie-

niach szkół publicznych. Przepis art. 7 ust. 3 pkt 

3 ustawy o  systemie oświaty określa bowiem, 

że szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnie-

nia szkoły publicznej, jeżeli m.in. stosuje zasa-

dy klasy�kowania i  promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów i  sprawdzianów 

zawarte w rozporządzeniu w sprawie oceniania, 

klasy�kowania i promowania z wyjątkiem egza-

minów wstępnych.

1  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oce-

niania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

2 art. 66 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

3 art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

4  ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 7)

5  § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

6  § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplo-

mów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.)
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