
 

Uchwała Rady Pedagogicznej  

Zespołu Szkół w Lubawie  

Nr 1/2022/2023  

z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy 

przystąpili do egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2021/2022 

 

 Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn.zm) w związku z art. 44m ust. 6 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943  

z późn.zm.), Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Lubawie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, którzy 

przystąpili do egzaminów poprawkowych: 

1. Konrad Kaźmierski, klasa 2H, przedmiot: chemia, wynik pozytywny, 

2. Grzegorz Łyziński, klasa 2B, przedmiot: matematyka, wynik pozytywny, 

3. Agata Gramann, klasa 2H, przedmiot: matematyka, wynik pozytywny, 

4. Julia Klicka, klasa 1A, przedmiot: język angielski, wynik pozytywny, 

5. Aleksandra Kraffcewicz, klasa 1A, przedmiot: język angielski, wynik 

pozytywny, 

6. Marcin Klukowski, klasa 3Bgi, przedmiot: język polski, wynik pozytywny, 

7. Dawid Empel, klasa 3Bgi, język polski, wynik pozytywny, 

8. Piotr Górka, klasa 3B, język polski, wynik pozytywny, 

9. Jakub Małkowski, klasa 3Bgi, język polski, wynik pozytywny, 

10. Katarzyna Józefowicz, klasa 2A, chemia, informatyka, wynik negatywny 

11. Natalia Pokojska, klasa 2A, chemia, informatyka, wynik negatywny, 

ul. Gdańska 25 
14-260 Lubawa 

Tel. 89 645 26 31 
Fax.  89 645 26 37 

zs-sekretariat@zs.lubawa.pl 
www.zs.lubawa.pl 

NIP: 744 00 05 028 

 

mailto:zs-sekretariat@zs.lubawa.pl
http://www.zs.lubawa.pl/


12. Natalia Licznerska, klasa 2G, chemia, wynik negatywny, 

13. Kacper Raszkowski, klasa 2N, chemia, wynik negatywny, 

14. Grzegorz Łyziński, klasa 2B, chemia, wynik negatywny, 

15. Daria Kaźmierczak, klasa 3a, język angielski, wynik negatywny, 

16. Aleksandra Jankowska, klasa 3Bgi, język angielski, wynik negatywny. 

§ 2 

Uczniowie, którzy zdali egzamin poprawkowy otrzymują promocję do klasy 

programowo wyższej lub otrzymują świadectwo ukończenia szkoły.  

 

§ 3 

Uczniowie, którzy nie przystąpili do egzaminu poprawkowego, nie otrzymują 

promocji do klasy programowo wyższej i powtarzają klasę. 

 

§ 4 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Lubawie, uwzględniając możliwości edukacyjne 

uczniów, po wysłuchaniu opinii nauczyciela przedmiotu i wychowawcy, postanawia 

promować do klasy programowo wyższej z jedną oceną negatywną następujących 

uczniów: 

1. Grzegorz Łyziński, klasa 2B, przedmiot: chemia, 

2. Aleksandra Jankowska, klasa 3Bgi, przedmiot: język angielski, 

3. Kacper Raszkowski, klasa 2N, przedmiot: chemia, 

 

którzy nie zdali egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, a przedmiot jest kontynuowany w klasie programowo wyższej.  

 

§ 5 

Uczniowie, którzy nie złożyli podania o warunkową promocję nie otrzymują promocji 

do klasy programowo wyższej i powtarzają klasę 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lubawie. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


