
Zarządzenie wewnętrzne nr ZSB 9 - 2019 / 2020 

   Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku z dnia 14 kwietnia 2020 r.  

w sprawie zmian w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19. 
 

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- ( Dz. U. z 2020 r., poz. 493) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1534) 

§ 1  

 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor szkoły wprowadza zmiany                       

w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów w Zespole Szkół Budowlanych we 

Włocławku. 

2. Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności odbywać się 

będzie poprzez przesyłane przez nauczyciela uczniom zadań i poleceń drogą elektroniczną,          

w sposób ustalony z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Oceniane będą: 

- prace zaliczeniowe zadawane przez nauczyciela wraz ze szczegółową instrukcją wykonania; 

- zadania, sprawdziany, wypracowania, prace klasowe; 

- odpowiedzi ustne prowadzone w czasie zajęć on-line na platformach edukacyjnych. 

O ocenie za wykonanie zadania, wypełnienie testu, arkusza zdań, napisanie sprawdzianu, pracy 

klasowej, wypracowania nauczyciel poinformuje ucznia i jego rodzica za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego. 

3. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego 

rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania. 

4. Z uwagi na istniejące okoliczności braku możliwości zorganizowania zebrania z rodzicami 

wychowawca zobowiązany jest do skontaktowania się z rodzicem / opiekunem prawnym w celu 

poinformowania o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. 

5. Wychowawca informuje również ucznia o przewidywanych ocenach za pośrednictwem 

dostępnych środków komunikacji: dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, rozmowy 

telefonicznej lub innej formy. 

 

§ 2  

 

Dyrektor szkoły na podstawie § 1 pkt 5 rozporządzenia MEN z 20.03.2020 r. w sprawie 

szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły ustala 

warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 

egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu 

ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć 

realizowanych w formach pozaszkolnych. 
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§ 3 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), rada pedagogiczna 

może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje także uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się także w związku z koniecznością wyrównania różnic 

programowych, wynikających z niezrealizowania przez ucznia przechodzącego z innej szkoły, 

przedmiotów objętych planem nauczania w szkole. 

4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w pkt. 1 i 2, przeprowadza komisja, w skład której 

wchodzą: 

• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne -jako przewodniczący komisji, 

• nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

Nauczyciel uczący ucznia przygotowuje zestaw egzaminacyjny przewidujący otrzymanie każdej 

oceny zgodnie z podanymi uczniowi wymaganiami edukacyjnymi. 

5. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w pkt. 3, przeprowadza komisja, w skład której 

wchodzą: 

• dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący 

komisji; 

• nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin. 

6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów- rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami). 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Ocena 

ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 

9. Egzamin klasyfikacyjny w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły składa się 

wyłącznie z części pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, informatyki i wychowania 

fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

Egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych zawodowych i innych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których programy nauczania dopuszczają prowadzenie ćwiczeń, ma formę zadań 

praktycznych. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający             

w szczególności: 

1)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 

3)  termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4)  imię i nazwisko ucznia; 

5)  zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

7)  uzasadnienie oceny niedostatecznej. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest w szkole lub w wyjątkowych, uzasadnionych 

przypadkach on-line za pośrednictwem wskazanej przez szkołę platformy edukacyjnej. Egzamin     

w szkole przeprowadzany jest z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Uczeń powinien 

przyjść do szkoły w maseczce ochronnej, przy wejściu ma mierzoną temperaturę, dezynfekuje ręce 

przygotowanym płynem oraz posiada własne przybory w tym długopis.  Egzamin przeprowadzany 
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jest w sali lekcyjnej lub sali gimnastycznej ZSB. Uczniowie siedzą w sali lub ćwiczą                         

z zachowaniem bezpiecznej odległości od innego ucznia i komisji egzaminacyjnej (odległość 2 m). 

 

§ 4 

 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy także po klasie programowo najwyższej. 

3. Egzamin poprawkowy w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły składa się 

wyłącznie z części pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki i wychowania fizycznego,          

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin 

poprawkowy z zajęć zawodowych praktycznych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza dyrektora szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje          

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

7) uzasadnienie oceny niedostatecznej. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych 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. Uczeń, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, jeżeli umożliwia to organizacja pracy 

szkoły. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

12. Egzamin poprawkowy przeprowadzany jest w szkole lub w wyjątkowych, uzasadnionych 

przypadkach on-line za pośrednictwem wskazanej przez szkołę platformy edukacyjnej. Egzamin    

w szkole przeprowadzany jest z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Uczeń powinien 

przyjść do szkoły w maseczce ochronnej, przy wejściu ma mierzoną temperaturę, dezynfekuje ręce 

przygotowanym płynem oraz posiada własne przybory w tym długopis. Egzamin przeprowadzany 

jest w sali lekcyjnej lub sali gimnastycznej ZSB. Uczniowie siedzą w sali lub ćwiczą                         

z zachowaniem bezpiecznej odległości od innego ucznia i komisji egzaminacyjnej (odległość 2 m). 
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§ 5 

 

Tryb odwołania się od oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i z zachowania 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną     

z danych zajęć edukacyjnych; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń wymienionych w pkt. 1. Termin sprawdzianu wyznacza dyrektor szkoły 

i informuje ucznia / rodziców / prawnych opiekunów o terminie jego przeprowadzenia. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia         

z zajęć praktycznych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania 

przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma formę zadań praktycznych. 

5. W skład komisji, o której mowa w pkt. 2 a, wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje                      

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona      

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

8. W skład komisji, o której mowa w pkt. 2 b, wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji; 

b) wychowawca oddziału; 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

9. Komisja, o której mowa w pkt. 9, ustala roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykła 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 

10.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia (w przypadku ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych): 

• nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 
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• imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

• termin sprawdzianu; 

• imię i nazwisko ucznia;  

• zadania sprawdzające; 

• ustalona ocenę klasyfikacyjną; 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

b) w przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

• imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

• termin posiedzenia komisji; 

• imię i nazwisko ucznia; 

• wynik głosowania; 

• ustaloną ocenę klasyfikacyjna z zachowania wraz z uzasadnieniem 

11.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły. 

13. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadzany jest tylko w szkole                     

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Uczeń powinien przyjść do szkoły w maseczce 

ochronnej, przy wejściu ma mierzoną temperaturę, dezynfekuje ręce przygotowanym płynem oraz 

posiada własne przybory w tym długopis. Egzamin przeprowadzany jest w sali lekcyjnej lub sali 

gimnastycznej ZSB. Uczniowie siedzą w sali lub ćwiczą z zachowaniem bezpiecznej odległości od 

innego ucznia i komisji egzaminacyjnej (odległość 2 m). 

 

 

                                                                                         Dyrektor 

 

                                                                                 mgr Jan Stasiowski 


