ZARZĄDZENIE NR 04/2018
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 20
im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU
z dnia 12.06.2018 r.
w sprawie: ustalenia przebiegu organizacji egzaminu klasyfikacyjnego dla uczennicy
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 w Rybniku.
Działając na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203
i 2361)
2. Rozporządzenia 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)

zarządzam, co następuje
§1
Wprowadzony zostaje w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 20 wzór protokołu z przebiegu egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zostaje wyznaczony termin egzaminu klasyfikacyjnego z wychowania
fizycznego dla Emilii Gomółki uczennicy klasy VI b, która została nieklasyfikowana z
powodu ponad 50% usprawiedliwionej nieobecności w szkole na zajęciach z
wychowania fizycznego i nie było podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej
z tych zajęć.
Termin egzaminu został wyznaczony na 20.06.2018 r. godz. 7.30 w sali
gimnastycznej.
W skład komisji egzaminacyjnej wejdą:
1. mgr Arkadiusz Kulpok, nauczyciel prowadzący dane zajęcia - jako
przewodniczący komisji,
2. Agnieszka Wawreczko, nauczyciel tego samego przedmiotu - jako
członek komisji.
Zobowiązuje Pana mgr Arkadiusza Kulpoka do pisemnego poinformowania
uczennicy i jej rodziców o terminie i miejscu egzaminu oraz przekazania uczennicy
wymagań jakie obowiązują na przedmiocie zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszego zarządzenia, który należy załączyć do protokołu egzaminu
klasyfikacyjnego.
§3
Przekazane uczennicy wymagania oraz przygotowane zadania/ćwiczenia i
pytania należy na dzień przed egzaminem klasyfikacyjnym złożyć wicedyrektorowi
szkoły.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rybnik, dnia 12.06.2018 r.

……………………………..
(podpis dyrektora)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora SP 20
nr 04/2018
z dnia 12 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CZĘŚCI PISEMNEJ/PRAKTYCZNEJ* I Z CZĘŚCI USTNEJ
Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………
Klasa: …………………………
Przedmiot:………………………………………………….w roku szkolnym…………..
Data egzaminu klasyfikacyjnego: ……………………………………….
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem 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)

Skład komisji:
1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia - jako przewodniczący

………………………………………………………………………………………………………
2. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne – zajęcia – jako członek komisji

………………………………………………………………………………………………………
Obserwatorzy – rodzice ucznia/ prawni opiekunowie:

………………………………………………………………………………………………………

Przewodniczący ustalił zadania egzaminacyjne zgodnie z wymaganiami
edukacyjnymi oraz dostosował formę do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
W
części
pisemnej/praktycznej*
wyznaczono
egzaminacyjne/ćwiczenia*, które dotyczyły zagadnień:

uczniowi

zadania

…………………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........

Informacja o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych:
…………………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........

Ocena uzyskana z części pisemnej/praktycznej*:
……………………………………………………………………………………

W części ustnej treść pytań egzaminacyjnych:
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………….........

Informacja o ustnych odpowiedziach ucznia:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Ocena uzyskana z części ustnej: …………………………………………………………….

Na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego składającego się z części
pisemnej/praktycznej * i ustnej nauczyciel prowadzący zajęcia ustalił uczniowi
ocenę semestralną/roczną*: ……………………………………..............
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia:

Załącznik:
1. Pisemna praca ucznia*

Podpisy komisji:
1. ……………………………

2. ………….……………….

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Dyrektora SP 20
nr 04/2018
z dnia 12 czerwca 2018 r.

ZAWIADOMIENIE UCZNIA I JEGO RODZICÓW O EGZAMINIE KLASYFIKACYJNYM
Informuję, że został wyznaczony termin egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia:
……………………………………………………………………………………..z klasy…………………………….
imię i nazwisko

w roku szkolnym: ………………………………
z przedmiotu: …………………………………………………………………………….
prowadzonego przez nauczyciela : …………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko nauczyciela

na dzień:…………………………………o godzinie…………………………..w sali:…………………
do komisji egzaminacyjnej powołano nauczyciela: ……………………………………………………………………….
Z uwagi na powyższe przekazane zostają uczniowi wymagania obowiązujące na
egzaminie.
…………………………………….……………………………………………………….
data i czytelny podpis przewodniczącego komisji egzaminacyjnej

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o terminie i miejscu egzaminu
klasyfikacyjnego mojego/mojej* syna/córki* oraz o wymaganiach jakie będą
obowiązywały na egzaminie klasyfikacyjnym.

…………………………………………………………………………..
data i czytelny podpis rodziców ucznia

*niepotrzebne skreślić

