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ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO, EGZAMINU 

POPRAWKOWEGO I SPRAWDZIANU WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ 

WARUNKI I SPOSÓB USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ/ROCZNEJ OCENY 

KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W PRZYPADKU WNIESIENIA ZASTRZEŻENIA 

DO TRYBU USTALENIA TEJ OCENY 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 

IM. JANUSZA KORCZAKA W PŁOCKU W WARUNKACH PANDEMII 

 

 

1. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdziany wiadomości i umiejętności oraz pracę 

komisji przeprowadza się według zasad określonych w obowiązujących aktach prawnych, 

w szczególności w paragrafach 84 – 86 STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI NR 22 IM. JANUSZA KORCZAKA W PŁOCKU. 

2. Podczas wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 1 należy przestrzegać następujących 

zasad sanitarnych: 

a. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 

pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

b. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu 

egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych.  

c. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.  

d. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych.  

e. Na egzaminie zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. 

f. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z 

wodą.  

g. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowuje 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz ma zakryte usta i nos.  

h. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) 

zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  

• podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

pytanie  

• wychodzi do toalety  

• kończy pracę i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

i. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającym a 

komisją zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. 

j. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej 

więcej co godzinę w trakcie egzaminu. 


