
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA  

W KOCZALE  

 

  

ZARZĄDZENIE Nr 3/2022 

 

Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania z dnia 21 czerwca 2022 roku 

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych  

dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2021/2022 

 

Na podstawie: art. 44m ust. 1-2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 585 i poz. 1116), §16 ust. 5 rozp. 

MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r.; poz. 373) oraz § 20 

pkt.78 – 90 statutu szkoły  

 

zarządzam co następuje: 

 

§1.   Powołuje się komisję, która przeprowadzi egzaminy poprawkowe dla uczniów 

szkoły w roku szkolnym 2021/2022. 

 

§2. Składy komisji, obowiązkowe zajęcia edukacyjne objęte egzaminami 

poprawkowymi oraz terminy egzaminów poprawkowych zawarte są w załączniku  

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§3.  Ustala się wzór protokołu z przebiegu egzaminu poprawkowego – załącznik nr 2 

do niniejszego zarządzenia 

 

§4.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 21.06.2022 r.  

 
 

Dyrektor Zespołu 

Kształcenia i Wychowania 

                                                                                                /-/mgr Wiesława Lisek-Fronczak 

                                                                                                                            



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 3/2022  
Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale  

z dnia 21.06.2022 r. 
 
 

 

Lp. Klasa 
Nazwa zajęć 

edukacyjnych 
Skład komisji 

Termin 
egzaminu 

Godzina 

1. 8 Język polski  

 
1. Klebeko Jolanta 
2. Drwęcka Elżbieta 
3. Winter Katarzyna   

 

29.08.2022 r. 08:00 

2. 7 Język polski 

 
1. Klebeko Jolanta 
2. Drwęcka Elżbieta 
3. Winter Katarzyna   

 

29.08.2022 r. 09:30 

3. 8 Matematyka 

 
1. Klebeko Jolanta  
2. Barwińska Mirosława  
3. Machnyk Małgorzata  

 

29.08.2022 r. 10:30 

4. 8 Chemia 

 
1. Klebeko Jolanta  
2. Adamczyk Aleksandra  
3. Machnyk Małgorzata  

 

30.08.2022 r. 08:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 3/2022  
Dyrektora Zespołu Kształcenia  i Wychowania w Koczale  

z dnia 21.06.2022 r. 

 
 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU EGZAMINU POPRAWKOWEGO 
 
1. Nazwa zajęć edukacyjnych: ………………………………… 
2. Skład komisji 
 

L.p. Pełniona funkcja 
Imię, nazwisko osoby wchodzącej 

w skład komisji 

1. 
Dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez 
dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji 

 

2. 
 
Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 
 

 

3. 
Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne 
zajęcia edukacyjne 

 

 
3. Termin egzaminu poprawkowego (dzień, miesiąc, rok): ………………………………… 
4. Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………. 
5. Klasa/oddział: …………… 
6. Zadania egzaminacyjne -  w załączeniu  
7. Zwięzła informacja o przebiegu egzaminu z części pisemnej:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Zwięzła informacja o przebiegu egzaminu z części ustnej:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Czas trwania egzaminu: od godziny: …….. do godziny: ……….. 
10. Ustalona ocena klasyfikacyjna: …………………………………………………………….. 
 
 
                                                                                         Podpisy osób wchodzących w skład komisji 
 

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

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

……….…………….……………………….. 
 
 
Podstawa prawna: §16 ust. 7, 8 rozp. MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r.; poz. 373) 

 
Do protokołu są dołączone (odpowiednio): 
1) pisemne prace ucznia; 
2) zwięzła informacja o ustnych odpowiedziach ucznia; 
3) zwięzła informacja o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 
 

Protokół z egzaminu poprawkowego – stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia 


